
 

Et  spændende og læringsrigt 
skoletilbud til dine børn 

 

Læs mere om Nr. Asmindrup Friskole på 
www.nr-asmindrup-friskole.dk 

 

En vigtig forudsætning for en skole i udvikling 
er  en engageret forældregruppe, der tager 
ejerskab af skolen og bakker op om skolens 
forskellige tiltag og arrangementer. 
 
Forældrene har i høj grad medindflydelse på 
skolens gøren og laden. Beslutninger og 
handlinger udfoldes på grundlag af en fælles 
koordineret indsats. 

Pris skole:  
1. Barn: 1000,- 
2. Barn: 750,- 
3. Barn: 500,- 
 
Pris SFO: 
1. Barn: 800,- 
2. Barn: 550,- 
 
Pris Juniorklub:  
550,- pr. barn 

Et positivt barnesyn: Der tages udgangspunkt 
i det enkelte barns ønsker, muligheder og res-
sourcer og dette danner afsæt for undervisning 
og læring. Arbejdet med at inkludere samtlige af 
skolens elever er en fælles opgave, så alle bli-
ver en del af friskolen. 
 
Læsning: Ud fra devisen: ”alle børn skal kunne 
læse”, anvendes en fælles koordineret og diffe-
rentieret faglig indsats. 
Der arbejdes med tværfagligt og projektoriente-
ret undervisning - også på tværs af klasserne. 
 
En demokratisk indsats: Skolens sociale fæl-
lesskab vægtes højt. Eleverne skal have mulig-
hed for indflydelse gennem samtale, dialog og 
fælles forståelse og respekt. 

Velkommen til 

På Nr. Asmindrup Friskole er der særligt 
 fokus på følgende områder: 

Udeundervisning og bevæ-
gelse:  
Det er vigtigt, at børn udfolder 
sig fysisk hver dag. Endvide-
re er den daglige dosis af be-
vægelse en vigtig faktor for 
børns evne til at lære. Derfor 
er der meget fokus på at inte-
grere kropslig udfoldelse i 
dagligdagen. 
Naturen og dens mange mu-
ligheder indgår i høj grad i 
undervisningen. 

Forældreforpligtigelser Indsatsområder 

Hvad koster det? 



Nr. Asmindrup Friskole tilbyder: 
 

 0. - 9. Klassetrin 
 SFO for 0. - 3. Klasse 
 Juniorklub for 4. - 7. Klasse 
 

 Der afsluttes med Folkeskolens Afgangsek-
samen til alle elever. 

Vi arbejder derfor på at alle elever: 
 kan læse, skrive og regne på mange måder 
 kan skabe og skaffe sig viden 
 Kan fungere som en demokratisk ansvarlig 

borger 
 Kan være i stand til at tænke og handle kri-

tisk, kreativt og konstruktivt 
 kan navigere og indrette sig i en konstant for-

anderlig og uforudsigelig verden  
 

Nr. Asmindrup Friskole er ikke en skole som 
bare skal opfattes som et sted, hvor man får 
undervisning i nogle fag, som i sidste ende kva-
lificerer videre til at kunne få sig en uddannelse.  
 

Derfor vil vi: 
Udvide skolens opgave til noget mere  
relevant og brugbart. 
  

Nr. Asmindrup Friskole  
 

En skole med fokus på: 
- udeundervisning og bevægelse 

- Intensiv læseindsats  
- Et positivt barnesyn 

- En demokratisk indsats 

Fakta om skolen Pædagogik Pædagogik 

Der skal være plads til:  
 

 undervisning – på 
mangfoldige måder 

 Læring, hvor udviklin-
gen af læringsmiljøer er 
højt prioriteret 

 oplevelser, selvudfol-
delse og udfoldelser  

 opdragelse/inddragelse 
og omsorg 

 samvær på egne og 
fælles præmisser 

Vi ønsker en skole, der er såvel base som 
udgangspunkt:  
 

 for børns hele liv (dvs. skoleliv,  
 fritidsliv og fri tid) 
 for det lokale liv og samvær 
 for natur-, kultur- og samfundsliv.  

 kan mestre sin tilværel-
se både med hoved, 
hånd og hjerte 

 oplever, at de har mu-
ligheder for at opnå me-
get i livet, og at der er 
brug for dem. 

 
Vi arbejder derfor på at 
alle elever får udbygget 
og udviklet:  
 selvværd, selvtillid og 

empati 

Dette sker gennem en pædagogisk indsats, hvor 
nysgerrighed, glæde, trivsel, anerkendelse og 
positiv forventning er både en forudsætning og 
omdrejningspunktet.  
 

Den pædagogiske udfordring består derfor i:  
at skabe og udvikle et være-, undervisnings- og 
læringsmiljø, der understøtter udviklingen af bar-
nets og elevens intellektuelle, emotionelle, socia-
le og moralske kompetencer.  


