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Kære forældre, 
 
Så er efteråret over os, og det er vådt og koldt. Husk derfor at tjekke op på jeres barns garderobe, så der 
både er udetøj og skiftetøj. 
For at undgå kolde og våde fødder samt sjap i klasserne, vil vi gerne opfordre jer alle til at give jeres barn 
indesko med. 
Skolen har indkøbt to par Clogs sko til klasserne, så eleverne kan komme tørskoet over til toilettet. 
 
Skolens terrasse 
I bedes alle være opmærksomme på, at skolens terrasse kan være meget glat om morgenen, så pas på når I 
afleverer børn. En mulighed er at strø lidt grus ud på terrassen. Såfremt der er nogen, som har et læs grus, 
de gerne vil af med, så tager vi gerne imod. Er der andre gode løsninger på problemet, så sig endeligt til. 
 
Elever 
I børnehaveklassen har vi taget afsked med Patricia (ikke vores børnehaveklasseleder), som starter i 
børnehaveklassen på Højby skole. 
I denne uge har børnehaveklassen besøg af Vladimir Theodor Olefir. Vi håber, at I alle vil tage godt imod 
Vladimir og hans forældre, Lena og Michael. 
 
Skolefri fredag d. 2. november 2012 
Husk at alle elever har fri fra skole på fredag, hvor samtlige ansatte er på førstehjælpskursus.  
Vi har fået seks tilmeldinger til nødpasning i SFO på fredag. Ulla og Jess kommer og vikarierer. 
 
Lussingesyge 
Vi har et tilfælde af lussingesyge i børnehaveklassen. Lussingesyge er en virus og er ikke farlig. Gravide skal 
dog være påpasselige.  
I kan læse mere om lussingesyge på følgende link: http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/lussingesyge.htm 

 
Emneuge 41 
Vi havde en skøn emneuge med fokus på fremmede lande. Vores oplevelse er, at det fungerede godt med 
holddeling på tværs af klasserne og med daglige workshops. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra 
eleverne, som syntes at det var en sjov og lærerig uge. 
Om fredagen var vi i Anneberg Skov og lave motionsløb. Der var indlagt seks poster med små opgaver, som 
havde fokus på ugens workshops. Igen i år imponerede eleverne med deres gå på mod. Der var elever, som 
på 1,5 time tilbagelagde hele 13 kilometer, og mange andre nåede op over 10 km. Sammenlagt tilbagelagde 
de 73 elever som deltog i årets motionsløb 540 km. Flot løbet unger  
 
Personale 
I de næste 4 uger får vi I SFO’en hjælp fra Michael Munk Jakobsen, som indtil videre skal være i 4 ugers 
praktik. Michael er 53 år, uddannet pædagog og har mange års erfaring med at arbejde i SFO. Michael skal 
endvidere hjælpe lidt til i værkstedsfag i 4.-5. klasse og i 2.-3. klasse. Michael kommer på torsdag d. 
1.november og starter for alvor d. 6. november. Vi håber, at I alle vil tage godt imod Michael. 
 
Idræt 
Fra uge 46 skal 0. og 1. klasse have idræt i gymnastiksalen. Da det er begrænset, hvor mange elever der kan 
være i salen, vil 2.-3. klassen fortsat have udeidræt med Morten. 
 
4.-9. klasse har fortsat udeidræt. Frem til jul har vi med eleverne aftalt, at vi har idræt fra 12.30-15.00. Den 
ekstra time ”afspadseres” i vinterperioden, så eleverne får tilsvarende tidligere fri om tirsdagen. 
 
Den 23. oktober var 4.-9. klasse på Klintsøgård og lave idræt. Det blev til 21 kilometers cykeltur samt 2,5 
timers intensiv bevægelse sammen med Klintsøgårds elever. Der var stor ros til eleverne for deres 
engagerede indstilling, de var yderst aktive og deltagende.  
Eleverne klarede cykelturen rigtigt flot, så der er også stor ros fra Torben og undertegnede. 
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Fritagelse fra undervisning 
I forbindelse med idræt og morgenløb har vi ofte flere elever som fortæller, at de ikke kan deltage i de 
fysiske udfoldelser på grund af forskelige fysiske skavanker. I den forbindelse skal vi påminde om, at 
forældrene skal informere skolen, såfremt deres barn skal fritages fra undervisning. Dette kan ske pr. mail, 
telefon eller ved at give eleven en seddel med i skole. 
 
Hjælp til vedligeholdelsesgruppen 
Anders (far til Sebastian C og Sarah) vil gerne have lidt hjælp til Vedligeholdesesgruppen.  
Der ønskes hjælp til koordinering og opfølgning på nogle af de små praktiske opgaver, som opstår på skolen.   
Såfremt I har mulighed for at deltage i Vedligeholdelsesgruppens arbejde, så må I gerne sende en mail til 
skolen.  
 
Lidt til huskesedlen m.m.: 
 

Husk at: 

 Morten er ikke på skolen i uge 45. Såfremt I sender mails til skolen, så bedes I derfor bruge følgende 
mail: www.friskole@nr-asmindrup-friskole.dk 
 

 Karen er ikke på skolen mandag d. 5. november. Skal I have kontakt med skolen, bedes I ringe i 
frikvartererne. 

 
 

 4.-6. klasse skal i teateret på Grevinge skole på torsdag. I vil modtage nærmere information fra 
klasselærer. 

 

 at holde øje med skolens kalender på hjemmesiden, hvor I kan læse om skolehjemsamtaler, 
aktiviteter, besøg og meget mere. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 

http://www.friskole@nr-asmindrup-friskole.dk/

