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I dette nyhedsbrev kan I læse om:
 Brandøvelse på friskolen
 Lejrskole
 Odsherredstafet
 Morgenløb
 Friskolernes dag
 Om fotografering på skolen
 Fugt og skimmel i SFO- og juniorklubkælder
 Lidt til huskesedlen
Kære forældre,
Vi er kommet godt i gang med skoleåret 2017/2018. Vi nyder at undervise i de nye lokaler og på de skønne
udefaciliteter, både på skolen og uden for skolen.
Brandøvelse på friskolen
Vi har i dag afholdt den første brandøvelse i vores nye bygninger. Øvelsen gik fint, og eleverne var gode til at
forlade bygningerne i ro og orden. Vi vil i dette skoleår afholde en del øvelser, så vi alle bliver sikre i, hvordan
vi skal forholde os, såfremt uheldet skulle være ude.
Lejrskole 2017
Årets lejrskole i Rørvig er vel overstået, og vi har haft nogle dejlige dage sammen med jeres børn.
Fokus har igen været på skolens profil, så vi har haft masser af bevægelsesaktiviteter og udeaktiviteter- og
undervisning. 5.-9. klasse gav den ekstra gas, og de cyklede både ud og hjem til lejrskolen – sådan!
Også i år har vi haft særligt fokus på fællesskabet eleverne imellem, og hvor er jeres børn fantastiske! Hvor er
det skønt at se, hvordan eleverne på tværs af klasserne hygger sig sammen – både store og små. Der er i
særdeleshed stor ros til skolens større elever, som har udvist stort ansvar i forhold til at passe på og hygge om
skolens yngre elever.
Der skal lyde en stor tak til alle jer forældre, som gav en hjælpende hånd med, det er af stor betydning.
1000 tak for lån af jeres skønne unger!
Odsherred Stafet 2017
Hatten af for verdens sejeste skoleelever!
Den 6. september deltog friskolens 4.-9. kl. i Odsherredstafetten. Det er skønt, at vi har mulighed for at mødes
på tværs af skoler i Odsherred. Det er dejligt at se gensynsglæden, når eleverne møde venner, tidligere
klassekammerater og naboer. Og det er dejligt, at de kan konkurrere på kammeratlig vis, og at de alle udviser
fair play. Det våde vejr bevirkede, at ikke alle chips blev registreret korrekt, hvilket gav kludder i nogle af
resultaterne. Men det løste eleverne i fællesskab sammen med løbsledelsen – sådan!
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Hvor er det fantastisk at se friskoleelevernes gejst, engagement og kammeratskab. Trods vejr var der masser
af smil og overskud til både løb og støtte. Igen i år gav de den gas, alle ydede deres bedste, og det blev igen til
flere podiepladser.
I 4.-6. klasse drenge blev det til en 1. og 2. plads
I 4. -6. klasse piger blev det til en flot 1. og 2. plads
I 4.-6. klasse mix blev det til en flot 2. og 3. plads
I 7.-10. klasse piger blev det til en flot 2. plads
I 7.-10. klasse mix blev det en flot 3. plads
De flotte resultater skyldes muligvis, at vi havde taget forskud på opvarmningen ved forinden at have cyklet
de 6 kilometer til løbspladsen. Det var en flok trætte og våde elever, som kunne cykle hjem til tørt tøj og varm
kakao.
Der skal lyde en stor tak til FK Odsherred Løberne og Asnæs Løbe- og Motionsklub, som også i år har lavet et
fantastisk arrangement. Vi glæder os til næste år.
Forældredeltagelse i undervisning, herunder morgenløb
På friskolen vil vi gerne arbejde med ”åben skole”, og vi inddrager gerne forældre aktivt i undervisningen,
eksempelvis når vi har lejrskole, emneuger og personaledage. Vores erfaringer er gode, og det er dejligt, at I
forældre er engagerede i jeres børns skoledag.
I forbindelse med morgenløb oplever vi, at der er en del forældre, som er til stede, når der undervises i
morgenløb. Når forældre er til stede ved morgenløb gælder det ligeledes, at man deltager aktivt i
undervisningen, da det ellers kan være forstyrrende for elevernes opmærksomhed, når de undervises.
Hyggesnak forældrene imellem skal derfor ikke foregå der, hvor undervisningen foregår. Der henviser vi til
skolens øvrige områder eller til p-pladsen.
Friskolernes dag
Lørdag den 7. oktober afholder de frie skoler i Odsherred det årlige åbent hus for alle interesserede.
Bestyrelse og ansatte er i fuld gang med at forberede dagen.
Der er mødepligt fra kl. 9.00 – 13.30, da dagen er en af de obligatoriske 200 skoledage. Det betyder ligeledes,
at eleverne holder fri onsdag d. 20. december, hvor juleferien starter.
På Nr. Asmindrup Friskole holder vi åbent hus fra kl. 10.00-13.00. Her vil vi undervise skolens elever med
afsæt i vores udeundervisnings- og bevægelsesprofil.
Vi håber, at I forældre vil bakke op om dagen og kigge forbi.
Vi er i gang med at færdiggøre skolens informationsfolder, som efterfølgende vil blive mailet rundt til jer alle. I
er meget velkomne til at sende den videre til alle, som måtte have interesse for at deltage.
Er der et par forældre, som har lyst til at hygge lidt om gæsterne og eksempelvis lave pandekager i bålhuset,
så må I meget gerne skrive til undertegnede.
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Fugt og skimmel i SFO- og juniorklubkælder
Vi har fået udarbejdet den endelige rapport fra konsulenten, og Finn har haft travlt med at indhente tilbud på
de mange opgaver. Vi er så langt i processen, at bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvem der skal påtage
sig arbejdet. Vi har derfor en forventning om, at vi inden længe har håndværkere på besøg.
Vi vil holde jer orienteret om udviklingen samt den videre proces.
Om fotografering på skolen
Fredag d. 29. september kl. 9.00 kommer HB Foto og laver omfotografering af de elever, hvor forældrene har
rettet henvendelse til HB Foto. Ønsker I, at der tages nyt portrætfoto af jeres barn, skal I rette henvendelse til
HB Foto, ikke til skolen.

Lidt til huskesedlen – husk:
 At der er arbejdslørdag i morgen d. 23. september. Har I glemt at tilmelde jer, så er I meget velkomne
alligevel.
 At vi har Friskolernes dag d. 7. oktober.
 At vi har emneuge i uge 41, nærmere information følger.

Med venlig hilsen
Morten Juul Pedersen, skoleleder
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