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Nr. Asmindrup d. 08.10.2015 
I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

 Emneuge 

 Motionsdag fredag 

 Friskolernes dag 

 Undervisning efter efterårsferien 

 Ændringer i telefonnumre og mailadresser  

 Kautionister fra år 2010 

 Lidt til huskesedlen 

 
Kære forældre, 
Der har i den seneste tid været nogle meget ubehagelige hændelser med en blotter i Højbyområdet. Jeg har 
modtaget et par forældrehenvendelser i forhold til, hvordan vi på friskolen håndterer dette.  
Da alle tilfælde har været koncentreret omkring Højby, har vi valgt ikke at snakke med eleverne om dette, da 
det kan skabe en stemning af frygt hos de yngste elever (et par af eleverne har allerede givet udtryk for 
dette). Kommer der spørgsmål fra eleverne, så tager vi dialogen med dem, hvilket allerede nu har været 
tilfældet i en af klasserne.  
Vi er en åben skole, og vi har flere gæster på området (primært på fællesområdet med specialskolen). Alle 
ansatte er derfor informeret om, at de skal være ekstra opmærksomme på uvedkommende på området i 
forbindelse med frikvartertilsyn og undervisning. 
 
 
Emneuge 
Vi er i fuld gang med emneugen ”de fremmede lande”. I mandags havde vi besøg af Nordvestnyt, og det kom 
der en fin artikel samt et videoklip ud af. I kan finde dette på friskolens Facebookside eller på Nordvestnyts 
hjemmeside: http://sn.dk/odsherred. 
Jeg holder ferie i uge 44, så Torben vil have ledelsesansvaret for skolen denne uge. Såfremt I mailer til skolen i 
uge 43, så husk derfor at benytte friskole@nr-asmindrup-friskole.dk, og ikke min personlige mail.  
 
 
Motionsdag fredag 
Som jeg tidligere har skrevet så har vi i morgen, fredag, igen motionsdag nede i Anneberg Skov. 
 
0.-1. klasse bliver kørt i bil, så husk autosæder. Tak til alle jer, som er behjælpelige med forældrekørsel. 
2.-9. klasse cykler til skoven, så alle skal huske cykel samt cykelhjelm. 0.-1. klasse bliver kørt i bil.  
Der er afgang fra skolen ca. 8.20. Alle elever skal være iklædt motionstøj og kondisko. Husk ligeledes at 
medbringe den grønne friskoletrøje. 
 
Er der forældre, som har tid og lyst til at deltage/hjælpe på motionsdagen samt cykle med fra friskolen, så er I 
meget velkomne. De elever, som ikke skal i SFO / Juniorklub, er tilbage på skolen kl. 13.15, hvor alle har fri. 
 
 

For de elever som skal være i SFO eller Juniorklub er der skovdag 
Samtlige SFO/JK børn forbliver ved Barkladen, hvor de skal hygge i skoven med forskellige lege. 
 
Det betyder, at alle SFO/Juniorklub børn denne dag skal afhentes ved Barkladen i Annebergskoven  
senest kl. 16.00. Barkladens adresse er: Egebjergvej 172. 
 
Har I behov for at komme i kontakt med SFO’en ude i skoven, kan I denne dag ringe på  
Annettes mobil: 5072 7360 eller på SFO’ens mobil: 2148 4645 
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Friskolernes dag 
Lørdag den 3. oktober blev der endnu engang afholdt Friskolernes dag i Odsherred. 
Igen i år var arrangementet på Nr. Asmindrup Friskole velbesøgt med flere nuværende, kommende og 
interesserede forældre. Også flere bedsteforældre var en tur forbi friskolen for at hilse på børnebørnene og 
møde deres skole. 
Tak til alle jer, som fandt vejen forbi friskolen og medvirkede til at vi havde en dejlig dag. 
Tak til alle jer forældre, som var behjælpelige med diverse praktiske opgaver – I er uundværlige! 
 
 
Undervisning efter efterårsferien 
Fra uge 43 sker der lidt ændringer i skoleskemaet. Mikael vil resten af skoleåret varetage 
værkstedsundervisningen i 5. klasse, og Peter har matematik i 7.-8. klasse sammen med Torben. 
Fra 1. november er planen, at vinterskemaet træder i kraft, hvilket har indflydelse på idrætsundervisningen i 
3.-5. klasse. Planen er, at 3. klasse om tirsdagen har historie med Torben i tidsrummet 12.30-14.00, og 4.-5. 
klasse har fri eller kan komme i JK. Vi arbejder pt. på en anden løsning til vores 4.-5. klasser, så eleverne 
modtager undervisning frem til kl. 14.00 som hidtil. Tanken er, at de fra uge 45 til uge 13 (11 alm. skoleuger) 
får undervisning i øvrige praktisk/musiske fag. I får yderligere information om dette, når vi ved mere. 
 
 
Ændringer i telefon og mailadresser 
Vi har modtaget flere henvendelser om ændringer i telefonnumre og maildresser. Det har medført mange 
opdateringer af klasselister. Har I ændringer til telefon og maiadresser må I meget gerne informere om dette 
nu, så vi efter efterårsferien kan opdatere alle lister med de gældende data. 
  
 
Kautionister fra år 2010 
I foråret 2010 var der 40 familier som kautionerede for friskolen, så vi kunne få de nødvendige lån til 
skolestart i Sparekassen Sjælland. Kautionen var 5 årig, og vi har nu modtaget besked fra banken om, at 
kautionen er ophørt pr. 1. august 2015. Jeg er ikke bekendt med, hvem der kautionerede i sin tid, og banken 
sender ikke besked ud til hver enkelt. I må derfor gerne være behjælpelig med at give beskeden videre, 
såfremt I har kendskab til kautionister (bedsteforældre m.m.), som ikke modtager dette nyhedsbrev. 
 
 
Lidt til huskesedlen – husk: 
 

 At vi afholder terminsprøver i uge 44 – information er sendt ud til 8.-9. klasser 
 
 

 

Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 
 
 
 


