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10 gode grunde til at arbejde ude med eleverne  
 

1) Bedre faglighed 
Alle fag kan flyttes ud i naturen. Udeskolen kobler den mere abstrakte læring i klasselokalet med 
konkret læring i naturen og de nære omgivelser. For eleverne er det tit lettere og mere motiverende 

at tage udgangspunkt i noget konkret og virkeligt, når de skal lære.  
 

2) Bedre læring 
Koncentration og evnen til at fastholde opmærksomheden er to basale elementer i det at lære. 

Erfaringer fra Norge og fra den svenske undersøgelse “Ute på dagis” viser, at begge egenskaber er 
bedre udviklede hos børn der undervises regelmæssigt i naturen. I naturen er elevernes undren og 
nysgerrighed ofte drivkraften for læring. 
 

3) Undervisningsdifferentiering 
Udforskning af naturen og de nære omgivelser er aldrig en afgrænset opgave. Eleverne kan blive ved 

at grave dybere, og svar kan søges på mange planer. Ved at bruge naturen som læringsrum, får man 
en enkel og dynamisk differentiering af undervisningen. 
 

4) Bedre forståelse af naturen, naturfag og miljø 
Elever der regelmæssigt iagttager, undersøger og arbejder i naturen, får en grundlæggende viden om 
natur og miljø, der bygger på deres egne erfaringer.  
 

5) Bedre sundhed 
En undersøgelse af en naturklasse på Rødkilde Skole viser, at eleverne bevæger sig dobbelt så meget 
på en skoledag i skoven, som på en skoledag i skolen. Udeundervisning kan være med til at give 

eleverne gode motions- og friluftsvaner, der kan lægge grunden til en sund krop resten af livet. 
 

6) Bedre motorik 
I naturen er bevægelse i uvejsomt terræn, løb, balancegang, klatring og arbejde med bål, kniv og 
økse med til at træne og udvikle elevernes motoriske færdigheder og mod. 
 

7) Læring ad flere kanaler 
I naturen har eleverne mulighed for at udforske og styrke flere sider af sig selv.  
 

8) Bedre social forståelse 
I naturen brydes den typiske klasse ofte op i mindre grupper, der arbejder selvstændigt i landskabet. 
Her er plads til alle, og ofte brug for mange flere forskellige evner, end i den traditionelle 

undervisning. Det giver eleverne større forståelse og respekt for hinandens evner – og er et fint 
redskab hvis man vil arbejde med klassens sociale struktur og f.eks. mobning. 
 

9) Bedre forankring i lokalområdet 
Udeundervisning bygger på elevernes udforskning af natur, kultur og erhverv i de nære omgivelser. 
Herved forankrer eleverne sig selv i deres eget område, ved at lære steder og mennesker at kende. 
 

10) Flere direkte oplevelser 
I en tid hvor skærmoplevelser kan dominere børns liv, er det vigtigt at fastholde børn og unge i den 
virkelige, stormomsuste, vidunderligt smukke verden - og alt det man kan gøre i den. 
 

Kilde: www.udeskole.dk 

Friskolen vokser fortsat, og vi har derfor brug for ekstra hænder i vores eftermiddagstilbud. 
 

Pr. 1. februar 2015 eller snarest derefter søger vi en medhjælper til vores SFO. Vi skal ligeledes bruge 

en fleksibel medarbejder, som har lyst til at være tovholder på vores juniorklubtilbud, og udvikle dette i 

samarbejde med børn og personale. 

  

Stillingerne er hver på 15 timer ugentligt. Der er ligeledes mulighed for 5 supplerende pedeltimer og 5 

supplerende rengøringstimer. 

  

Nr. Asmindrup Friskole er en friskole beliggende i en lille og hyggelig stationsby tæt på skov, vand og 

grønne arealer. Pt. har friskolen 128 skønne elever fra 0.-9. klasse, og til maj starter yderligere 18 

skønne børnehaveklassebørn. Vi er pt. 60 børn i vores SFO og har 25 børn tilknyttet friskolens 

juniorklub. Vi er 15 fastansatte hvoraf 4 til dagligt er tilknyttet SFO og juniorklub.  
 

Vi søger ansvarsfulde og engagerede medarbejdere, der  

- kan arbejde anerkendende 

- kan organisere og planlægge sit arbejde  

- kan arbejde selvstændigt  

- er mødestabil og fleksibel 

- ser styrken i et tæt og gensidigt forpligtigende forældresamarbejde  
 

Nr. Asmindrup Friskole har særlig fokus på bevægelse og udeundervisning, og det forventes derfor, at 

du har mod på at inddrage dette i dit pædagogiske arbejde.  

Vi forventer, at du i samarbejde med det øvrige personale kan bidrage til en positiv hverdag med fokus 

på trivsel og udvikling af friskolens profil.  

Det er et stort plus, såfremt du har tidligere erfaring med pædagogisk arbejde.  
 

Du kan læse mere om Nr. Asmindrup Friskole på www.nr-asmindrup-friskole.dk  

Du er velkommen til at kontakte skolen med henblik på et besøg. Du kan kontakte SFO leder Annette 

Kjuel Muus på telefon 2148 4645. 
 

Ansøgningsfristen er søndag d. 11. januar 2015.  

Du bedes i din ansøgning skrive, om det er SFO- eller juniorklubstillingen du søger. Du bedes ligeledes 

anføre, om du er interesseret i supplerende pedel- eller rengøringstimer. 
 

Ansøgningen skal sendes til  

Nr. Asmindrup Friskole, Asmindrupvej 32, 4572 Nr. Asmindrup  

eller på mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk  
 

Ansættelsessamtaler vil finde sted mandag d. 19. januar fra kl. 14.00 
 

Aflønning sker efter gældende overenskomst. 

Fællesskab og ansvarlighed: 
 

Nr. Asmindrup Friskole er en 
mindre skole, med ca. 128 elever 

pr. 1. august 2014.  Det bevirker, 
at eleverne til daglig vil færdes i 
et overskueligt miljø, hvor alle 

kender hinanden. 
Friskolen lægger vægt på et trygt 
og anerkendende fællesskab på 

tværs af alder, køn og interesse. 
Et fællesskab, hvor der er plads til 
at være forskellige og hvor man 

bliver respekteret for den man er. 

Trivsel og anerkendelse: 
 

Det forventes, at du som ansat har en anerkendende 
tilgang til dine medmennesker – store som små. 

På Nr. Asmindrup Friskole er der fokus på trivsel. Det 
er vigtigt, at alle, som har sin gang på skolen, anser 
trivsel som et fælles ansvar.  

Nr. Asmindrup Friskole skal være et rart sted at være 
– både for elever, forældre og ansatte. 

Udeundervisning: 
 

Uanset vejr og vind, så er skolens udendørs arealer og 
den omkringliggende natur en fast del af skolens 

undervisningsfaciliteter. Friskolen har ydermere efter 
aftale med Skov– og Naturstyrelsen etableret en 
undervisningsplads i Anneberg Skov. Her kan børnene 

gå på opdagelse i naturen, eksperimentere, og lære 
med hænder og hoved. Der er ikke kun i de naturfaglige 
fag udeundervisning praktiseres. Alle fag er i spil. 

Formålet med udeundervisning er at give samtlige 
elever en alsidig undervisning, som både tager afsæt i 
teori og praksis.   

Bevægelse og sundhed: 
 

Ud over de mange sundhedsmæssige aspekter som 
fysisk aktivitet bidrager med, så skærper daglig motion 

børns koncentrationsevne, og eleverne er mere 
modtagelige over for læring. Derfor er det vigtigt, at 
børnene får pulsen op hver dag, selvom der ikke står 

idræt på skemaet. Bevægelse og fysisk aktivitet bliver  
i høj grad tænkt ind i den daglige undervisning. Det 
kan være, der skal hoppes en tabel, eller at et 

udsagnsord skal væltes med en bold. Hver skoledag 
starter med ”Løb og Læs”, hvor samtlige elever får 
pulsen op i 20 minutters tid og efterfølgende læser i 20 

minutter. Denne daglige fokus på læsning bevirker 
blandt andet, at skolen oplever en markant forbedring 
af elevernes læseniveau. 

Skolebyggeri 

Nr. Asmindrup Friskole ligger pt. i gåafstand fra stationen. 
Friskolen arbejder pt. målrettet med byggeprocessen med 
henblik på at igangsætte skolebyggeriet snarest muligt. 

Friskolen har købt 15.000 m2 jord kun ca. 600 meter fra 
Nr. Asmindrup Station. 
Tanken er, at skabe helt nye skolefaciliteter, som 

imødekommer de mange krav, som der er til en 
tidsvarende og moderne skole, og som understøtter 
skolens særlige profil i forhold til udeundervisning og 

bevægelse.  

Klasser og differentieret undervisning: 
 

Undervisningen foregår ikke nødvendigvis i 
traditionelle klasser, men også på mindre og 

fleksible hold. På holdene er barnet ikke kun 
sammen med nogen, der er på samme alder 
som det selv, men det er sammen med nogen, 

der er parat til at lære det samme eller har 
glæde af at blive undervist på samme måde 
som det pågældende barn.  

Børn lærer på forskellig vis. Derfor skal 
undervisningen tilrettelægges forskelligt. Nogle 
børn lærer bedst ved at se, andre ved at røre, 

lytte, bruge kroppen eller lidt af det hele. 

Forældresamarbejde: 
 

Forældrene er en meget vigtig del af Nr. Asmindrup 
Friskole – både i forhold til det daglige samarbejde 

omkring elever, trivsel og undervisning, og  når der 
skal gives en hånd med til de mange praktiske 
opgaver. Det er vigtigt, at forældrene har ejerskab af 

friskolen, at de engagerer sig i skolen og deltager i de 
fælles arrangementer. 

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

