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Nr. Asmindrup d. 13.12.2013 

 
Kære forældre, 
 
Så er julemåneden godt i gang, og på skolen er der travlt med undervisning, pakkespil, kalenderlys og hygge. 
8.-9. klasse har hele ugen haft terminsprøver, og i dag afslutter de prøverne med 3 timers engelsk. Vi håber, at 
de alle har gjort sig nogle gode erfaringer, som de kan bruge til deres fremtidige eksamener. 
 
Dialog med forældre om skoleudvikling. 
Vi har i sidste uge sendt spørgeskema rundt til jer alle, og eleverne har fået udleveret udsagnsbrikker i 
taskerne. Såfremt I mangler udsagnsbrikker, er de vedhæftet dette nyhedsbrev. 
Vi har et stort ønske om, at I alle tager jer tid til at udfylde og returnere spørgeskemaet. Det er et yderst 
vigtigt arbejdsredskab i skolens arbejde med at evaluere og udvikle på friskolens profil. 
I bedes derfor udfylde spørgeskemaet og aflevere dette på skolekontoret senest d. 20. december 2013. I må 
meget gerne angive jeres barn/børns klassetrin på spørgeskemaet. Mange tak for hjælpen. 
 
Personalenyt 
Malene er nu stoppet i jobpraktik på skolen, men hun fortsætter som vikar. Malene er pt. fast tilknyttet 
SFO’en i Lisbeths fravær. Malene vil ligeledes være at finde i morgenåbningen, hvor hun afløser Karen. Det 
betyder, at Ulla og Malene fra januar måned har morgenåbning.  
Kate er i gang med at uddanne sig som læsevejleder, og skal i januar 2014 på opfølgende kursus. Kate vil 
derfor ikke være på skolen om fredagen i januar måned. Kates timer vil blive læst af vores vikar Dorthe.  
 
Nyt fra SFO og Juniorklubben 
I takt med at skolen vokser, så vokser vores SFO ligeledes, hvilket er skønt! Vi har 40 SFO børn samt 20 
juniorklubbørn. Vi har nu mange små elever i SFO’en. Det bevirker, at der er ekstraordinært meget fokus på, 
at huske børnene på de gensidige aftaler og regler, som er gældende i SFO’en.  
 
I takt med at SFO’en vokser, er det ligeledes nødvendigt at evaluere på vores struktur, pædagogik og 
aktiviteter om eftermiddagen, så vi fortsat har et pædagogisk tilbud med fokus på leg, hygge og sjove 
aktiviteter. Denne proces har vi igangsat, og vi vil løbende informere jer om nye beslutninger, procedurer 
m.m. Tanken er, at eleverne skal inddrages i processen, så de fortsat har et ejerskab af deres SFO / juniorklub.  
I forhold til struktur har vi allerede vedtaget følgende: SFO’en benytter sig udelukkende af SFO-lokalet samt af 
0. klasses lokale. Der har været forespørgsel om et stillerum i SFO. 1. klasses lokale vil fremover blive brugt 
som et særligt SFO-stillerum, med fokus på stille aktiviteter. Hvad der er stillerumsaktiviteter, vil vi definere 
sammen med eleverne på et kommende børnemøde. 
 
Vi vil ligeledes optimere vores børnemøder. Det betyder, at vi fra januar holder børnemøde hver mandag kl. 
13.15 for 0.-2. klasse. Formålet er at give eleverne en større medindflydelse samt ejerskab for SFO’en. Vi vil på 
børnemøderne drøfte aktiviteter og ønsker samt løse eventuelle problemstillinger med eleverne. Børnemødet 
er derfor et vigtigt redskab for både børn og personale, og vi håber, at I forældre vil bakke op om dette, så 
børnene ikke afhentes midt i møderne.  

I forhold til skolens juniorklub-tilbud (JK), så er det fortsat et af de områder, som vi er udfordret på. JK-buddet 
blev fra start af tænkt med som en ekstra ”serviceforanstaltning” til de forældre, som gerne så, at deres børn 
blev på skolen efter skoletid. Staten giver ikke tilskud til juniorklubbørn, så den skal udelukkende finansieres 
af de 400,-, der er i forældrebetaling.  
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Det har desværre ikke været muligt at kanalisere flere ressourcer over i JK. Friskolen er blevet skåret med 4% i 
statstilskud og mister næste år yderligere 1 %. Skolens små ressourcer har derfor primært været brugt på at 
sikre kvalitet i undervisning og trivsel generelt.  

Det betyder, at JK fortsat er uden ekstra bemanding og indgår i SFO’ens drift. Vi har dog et stort ønske om i 
højere grad at matche juniorklubbørnenes behov og interesser. Vi vil derfor efter nytår lave særskilte JK-
møder, hvor vi drøfter ønsker, behov og aktiviteter, som juniorklubbørnene kan lave i JK-lokalet (3.-4. klasse). 
Vi vil ligeledes arbejde med muligheden for, at JK tilbydes en månedlig tur. I januar måned er planen, at de 
skal til Holbæk og stå på skøjter. Normalt defineres JK som 4. klasse og op, men da vi har en 3.-4. klasses 
gruppe, så tænker vi, at 3. klasserne også tilbydes JK-aktiviteter.  

I december måned er der forældre, som har taget initiativ til at lave JK-aktiviteter på skolen. Der er blevet 
hygget og lavet julegaver en gang om ugen. Dette initiativ samt hjælp er både elever og personale utroligt 
glade for. Det er skønt, at både forældre og bedsteforældre kommer og giver en hånd med. Bliv endelig ved 
med det . Såfremt der er behov for hjælp til at koordinere ”forældredage”, så hjælper Annette og jeg gerne 
med dette. 

I vil blive orienteret om udviklingen i juniorklubben, når vi har nyt. I er ligeledes velkomne til at komme med 
gode ideer. 

Tilbud om guitar- og basundervisning 
Onsdag eftermiddag er det muligt at modtage undervisning i bas eller guitar af musikkonsulent Kenn 
Bendtsen. I kan læse mere om dette på skolens hjemmeside eller i vedhæftede brev. 
 
Hjælp til snerydning 
Skolens faste ”sne-mand” har fået andre arbejdstider og er således forhindret i at rydde sne fremover. Vi 
søger derfor hjælp til snerydning i de tidlige morgentimer (før 6.30). Arbejdet består i at rydde sne fra kæden 
og ned til terrassen samt på gangarealerne på terrassen. Skolen har købt sneslynge til at lette arbejdet.  
Der vil i forbindelse med snerydning blive tale om en symbolsk honorering.  
Har I mulighed for at bistå med snerydningen i de tidlige morgentimer, så må I meget gerne kontakte 
bestyrelsesformand Jens Mulvad på mail: jm.friskole@gmail.com eller undertegnede. 
 
Sidste skoledag før jul 
Fredag d. 20. december er sidste skoledag før juleferien. Traditionen tro mødes vi i teltet kl. 8.10, hvorpå 
turen går til Asmindrup Kirke, hvor de kommende konfirmander opfører krybbespil. Derpå er der julehygge i 
klasserne og fællesdans om juletræet. Klokken 12.00 har eleverne fri. Der er SFO/juniorklub frem til kl. 16.00, 
hvorpå skole og SFO holder juleferie. 
 
Vi fyrer for fuglene! 
På skolen arbejder vi ihærdigt med at lære eleverne at lukke dørene efter sig, så vi sparer mest muligt på den 
gode varme. Skolen opvarmes med både fjernvarme og elvarme, og især elvarmen er en bekostelig affære. I 
må derfor meget gerne hjælpe med at huske eleverne på dette, når I færdes på skolen.  
I forbindelse med forældrerengøring skal vi ligeledes bede jer om ikke at lade dørene stå åbne. Vi har 
mekanisk ventilation i klasserne, som sørger for at skifte luften ud. 
 
Tak for endnu et spændende år. 
Så er der atter gået et år på Friskolen i Nr. Asmindrup. Et år som igen har budt på spændende og udfordrende 
opgaver i forhold til både skoleudvikling, undervisning og drift. Skolen vokser fortsat, og vi har i år budt 
velkommen til flere elever og ansatte.  
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I forældre har igen i år været i arbejdstøjet, blandt andet med det resultat, at vi nu har en lækker legeplads, 
som eleverne er super glade for. Jeg vil gerne takke jer alle for et godt og konstruktivt samarbejde. Det er en 
fornøjelse at lave skole med så engagerede og motiverende forældre. Jeg håber, at I alle har mod på endnu et 
år med fokus på samarbejde og skoleudvikling. 
Jeg selv har haft voldsomt travl i den seneste tid. Især arbejdet med budgetter samt folkeskoleforliget og dets 
betydning for friskolen har krævet meget tid og kræfter. Det kan mærkes på krop og sind, og jeg har derfor 
besluttet mig for at holde fri i uge 51. Dette bliver derfor årets sidste nyhedsbrev fra min side.  
 
Jeg vil allerede nu ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. På gensyn i år 2014. 

 
 

 
Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 
 
 
 
 
Lidt til huskesedlen – husk: 
 

 Husk at udfylde spørgeskemaet og aflevere det på skoleskemaet senest d. 20. december 2013. 

 Husk at skole og SFO har lukket fra d. 23. december – 3. januar. Første skoledag/SFO dag i 2014 er d. 
6. januar. 

 
 


