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Information om fremtidig gruppestruktur, klassekvotienter og indskrivninger 
 
Nr. Asmindrup Friskole oplever fortsat en massiv interesse, og modtager hver uge flere henvendelser 
fra forældre, som ønsker et skoleskift for deres barn. Interessen er så stor, at det desværre ikke er 
muligt at imødekomme alle de mange ønsker. 
 
Det er vigtigt for både friskolens ansatte og bestyrelse, at vi i fælleskab får taget de rette 
beslutninger i forhold til friskolens fremtid, da vi ønsker den bedst tænkelige skolegang for vores 
elever, både de nuværende samt de kommende elever. 
 
Bestyrelse og personale fra Nr. Asmindrup Friskole har været samlet for at drøfte fremtidig 
gruppestruktur, klassekvotienter samt indskrivningsprocedurer. 
Vi vil med dette brev informere om de beslutninger, der blev truffet på det fælles møde. 
 
Friskolen har siden skolestart i august 2010 været igennem en stor udvikling. Elevtallet er steget fra 
55 elever til 128 elever dags dato. Personalestaben rummer i dag 16 fastansatte medarbejdere og 
der er gennem årerne blevet opsat flere pavilloner på den nuværende grund. Derved har vi fået 
plads til at udvide grupperne ved skoleårets start. I alt modtog friskolen 40 nye elever fra maj 2014 til 
september 2014. 
 
Friskolen har forpagtet den nuværende skolegrund frem til august 2017, hvor målet er, at elever og 
lærere kan flytte til nye bygninger på den dertil indkøbte grund på Kirkebjerg nr. 33A. Det er 
desværre ikke muligt at udbygge friskolen med flere pavilloner på den nuværende skolegrund. 
Friskolens udvikling de kommende år vil derfor være med afsæt i de muligheder og begrænsninger, 
der er med de nuværende inde- og udefaciliteter.  
 
Klassekvotienter: 
På mødet drøftede vi muligheden for at hæve klassekvotienten, så vi kan imødekomme de mange 
ønsker om at blive skrevet ind på friskolen, i særdeleshed i børnehaveklassen. 
På friskolen arbejder vi målrettet med trivsel og læring, og vi er af den overbevisning, at 18 elever i 
de nuværende fysiske rammer, er en passende størrelse.  
Det giver på sigt mulighed for eventuelt at indskrive 1-2 elever yderligere, såfremt vi vurderer, at 
klassens sociale og faglige miljø er det rette. Det vil tidligst komme på tale i forbindelse med en 
flytning til nye skolelokaler. 
 
Gruppestruktur skoleår 2015-2016: 
På mødet blev følgende gruppestruktur vedtaget. Elevtallet er med afsæt i friskolens elevtal dags 
dato.  
Kommende 5.-6. klasse bliver delt, som tidligere udmeldt. Det betyder, at kommende 5. klasse pt. er 
en lille klasse. Friskolen vil derfor have særligt fokus på elever til denne gruppe, men vil samtidig 
sikre, at indskrivninger til klassen foregår i et roligt tempo, med fokus på klassens trivsel. På sigt er 
ønsket, at der også er omkring 18 elever i denne gruppe, men det er en udviklingsproces, som kan 
strække sig over flere skoleår.  
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Da Friskolen kun har 9 undervisningslokaler, har det ikke været muligt at dele kommende 7.-8. 
klasse. Vores erfaring er i øvrigt, at 7.-8. klasse er en yderst velfungerende og homogen klasse, og 
eleverne har selv et ønske om at fortsætte sammen.  
 
0. klasse:  18 elever indskrevet, klassen er lukket for yderligere indskrivning. 
1. klasse:  15 elever, klassen er pt. åben for yderligere indskrivning. 
2. klasse:  13 elever, klassen er pt. åben for yderligere indskrivning. 
3. klasse:  18 elever indskrevet, klassen er lukket for yderligere indskrivning. 
4. klasse:  16 elever, der er pt. indgået aftale om besøg/optagelse af yderligere to elever, såfremt 

de indskrives, er klassen lukket for yderligere indskrivning.  
5. klasse:  9 elever, klassen er åben for yderligere indskrivning i slutningen af skoleår 2014/2015. 
6. klasse:  15 elever, klassen er åben for yderligere indskrivning i slutningen af skoleår 2014/2015. 
7.-8. klasse:  23 elever, klassen er lukket for yderligere indskrivning. 
9. klasse:  10 elever, klassen er til dels åben for yderligere indskrivning – læs mere under 

”Fremtidige indskrivninger”. 
 
Vi har pt. enkelte klasser, hvor der er plads til yderligere elever. For at få det bedst tænkelige 
skoleskift vil vi anvende ”drypvise” indskrivninger. Det betyder, at vi kun tager én elev ind af gangen. 
Baggrunden for dette er, at vi gør en særlig indsats for at modtage nye elever, og det er vigtigt, at 
klassens elever er klar til at påtage sig den ekstra opgave. I så fald vil vi påbegynde 
indskrivningsprocessen. I kan læse mere om indskrivningsprocessen under ”Fremtidige 
indskrivninger”. 
 
Fremtidige børnehaveklasser 
Vi har allerede nu modtaget mange indskrivninger til kommende børnehaveklasser. Ønsker man at få 
sit barn indskrevet på Nr. Asmindrup Friskole, vil vi derfor anbefale, at man allerede nu retter 
henvendelse til friskolen. 
 
Børnehaveklasse august 2016: 14 
Børnehaveklasse august 2017: 8 
Børnehaveklasse august 2018: 5 
 
Fremtidige indskrivninger: 
Friskolen får ugentligt opkald fra forældre, som ønsker at vide mere om friskolen, da de overvejer et 
skoleskift for deres barn. Baggrundene er mange, men ofte er det med afsæt i trivsels- eller 
læringsmæssige problemstillinger, som man håber, at friskolen kan være behjælpelig med at løse.  
Friskolen har fra start haft særligt fokus på trivsel og læring. Vores oplevelse er, at vi har haft stor 
succes med at skabe en skole, hvor trivslen er stor, og vi har været dygtige til at skabe et udviklende 
og lærerigt undervisningsmiljø i alle klasser. Dette vil vi selvfølgeligt gerne fortsætte med, og en 
vigtig præmis for at vi lykkes med det er, at alle elever trives med skolens profil og værdier.  
Vi har derfor en klar forventning om, at en indskrivning til Nr. Asmindrup Friskole sker med afsæt i et 
aktivt forældretilvalg af friskolens samlede profil, herunder udeundervisning, bevægelse og et stort 
forældreengagement. Friskolens succes beror i høj grad på et fantastisk forældreengagement, hvilket 
er et grundelement i friskoletanken samt et væsentligt element i friskolens fremtidige udvikling. 
 
Et eventuelt skoleskift sker derfor i tæt samarbejde med nuværende skole, forældre og friskole. 
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Forespørgselsliste: 
Friskolen har indtil nu opereret med ventelister, hvor vi efter nummer har været i dialog med 
forældre om muligheden for et skoleskift. Det har ikke betydet, at man var sikker på at få sit barn 
indskrevet. Vores inklusions/integrationssucces skyldes i høj grad, at vi har fokus på egen formåen, 
og at vi har kompetencer til at løse de opgaver, som vi påtager os. I hver eneste elevsag har vi en tæt 
dialog med forældre i forhold til at vurdere, om klassens sociale- og faglige miljø er det rette for den 
pågældende elev. Et eventuelt skoleskift sker derfor i tæt samarbejde med nuværende skole, 
forældre og friskole. 
 
Med udgangspunkt heri ønsker vi ikke at benytte os af begrebet ventelister. I stedet vil vi benytte os 
af en forespørgselsliste, til brug for de familier, som ønsker at få elever indskrevet på friskolen. 
Såfremt der bliver ledige pladser i en klasse, vil vi vurdere, om klassen er klar til at tage i mod en ny 
elev. I så fald vil vi med afsæt i forespørgselslisten afdække muligheder for indskrivning. Vi ønsker 
fortsat at have en succesfuld trivselsprofil, hvilket er betinget af, at klassen kan rumme eventuelle 
optag af yderligere elever. Klassens sammensætning af køn kan have en trivselsmæssig betydning 
for, om vi ønsker at indskrive en dreng eller en pige, ligesom andre faktorer kan have betydning og 
vil indgå i den individuelle vurdering.  
 
Målet for 9. klasse er, at samle op på 9 års skolegang og pensum, og give eleverne de bedst 
tænkelige forudsætninger, for at gå til afgangsprøve. Det er derfor vigtigt, at eleverne får den 
fornødne arbejdsro til at gøre deres skolegang færdig.  
I forhold til indskrivninger i vores kommende 9. klasse, vil vi derfor have særligt fokus på, hvilke 
opgaver vi som skole kan påtage os. Vores erfaringer er, at trivsels- og læringsproblemstillinger skal 
løses tidligt i skolegangen, og muligheden for en succesrig inklusion så sent i skoleforløbet vil derfor 
ofte være yderst begrænset.  
 
En enig bestyrelse, skoleledelse og personalegruppe har truffet ovenstående beslutninger lørdag d. 
24. januar 2015. Vi håber, at I alle har forståelse for disse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Morten Juul Pedersen, Skoleleder på Nr. Asmindrup Friskole 
Personalet på Nr. Asmindrup Friskole 
Skolebestyrelsen på Nr. Asmindrup Friskole 
 
 


