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P-weekend
Arbejdslørdag
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Koordinering af forældrerengøring
Ansøgning om skolekort
MobilePay
Motionsløb
Oprydning i garderoben
Lidt til huskesedlen

Kære forældre
Vi har i dag budt velkommen til vores 18 skønne førskoleelever samt deres forældre. Tak til børn og forældre
for en dejlig formiddag sammen, vi glæder os meget til samarbejdet.
I morgen tirsdag starter vores 9. klasser på de skriftlige prøver, så der er ingen adgang til gymnastiksalen.
Prøverne er afsluttet på mandag d. 8. maj.
P-weekend/bestyrelsesdag
Bestyrelse og personale havde en rigtig god og konstruktiv arbejdsdag sammen fredag d. 21. april. Vi fik
drøftet skoleudvikling generelt, trivselsarbejde samt udvikling af skolens profil med særligt fokus på
udeundervisning og bevægelse.
På arbejdsdagen var der mange spændende ideer til projekter samt ønsker til nuværende og fremtidige
udeskolefaciliteter. En del af ønskerne tager vi fat om allerede nu, så de kan blive effektueret på vores
kommende arbejdslørdag d. 20. maj.
Der skal lyde en stor tak til jer forældre, som fandt tid til at hjælpe med pasning af SFO og JK fredag
eftermiddag, det er af stor betydning for os.
Arbejdslørdag 20. maj
Vi har fået overblik over de mange opgaver, som vi ønsker at sætte i gang på den kommende arbejdslørdag.
En del af opgaverne afhænger dog af antal deltagere samt kompetencer. Det er vigtigt, at I snarest muligt
tilkendegiver, om I deltager, samt om I har særlige forudsætninger for at løse nogle af de opgaver, som vi
tænker skal i spil. Det gør I ved at sende en mail til mig eller klikke ind på begivenheden på vores
Facebookside ”Nørre Asmindrup Friskole”. Derved får jeg og Finn et overblik over hoveder, hænder,
kompetencer og mulige tovholdere, hvilket gør det nemmere, når opgaverne skal uddelegeres.
I bedes tilmelde jer arbejdslørdagen senest torsdag d. 11. maj.
Tanken er pt., at vi på arbejdslørdagen d. 20. maj får taget hul på følgende:
 Anlæg af fliser til cykelparkering
 Anlæg af nye fliser/terræn ved SFO kældertrappe
 Opmaling af tabeller m.m. i skolegård
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Oliere bænke og plantekasser i skolegård
Oprydning på pavillongrund
Udbedring af legeplads (reparere skader, lave sandkasse m.m.).
Hovedrengøring af skole (lamper, reoler, hylder, hjemkundskab…)
Kørsel til omlastning, hente fodboldmål
Flytte/opsætte stolper til hængekøjer
Reparere tag på cykelskur
Pleje af vores grønne områder, istandsætte springgrav m.m.
Forplejning – frokost, drikkevarer og kaffe/the til alle

Som I kan læse, er der mange opgaver, så vi håber, at der er et talstærkt fremmøde fra vores nuværende 178
familier.
På arbejdslørdagen er tanken ligeledes, at vi under morgenkaffen skal have valgt tilsynsførende for de næste
4 år. Aksel Goth er på valg. Indkaldelse til arbejdslørdag er vedhæftet denne mail.
Elever
4. klasse har haft besøg af Lærke. Det var et dejligt besøg, og Lærke er nu startet på friskolen. Lærke er søster
til Daniel i 2. klasse.
I den kommende tid vil vi arbejde videre med enkelte indskrivninger. Det er fortsat vigtigt, at vi skriver ind
med rettidig omhu, så det bliver en god proces for alle – både nuværende og kommende elever samt for
skolens ansatte.
Koordinering af forældrerengøring
Efter aftale med bestyrelsen, så er det vores pedel Finn, som koordinerer og informerer om
forældrerengøring. Der er tidligere på året sendt en overordnet plan ud, hvor I kan se, hvornår I skal gøre
rent. Er I forhindret, er det jeres ansvar at bytte med en anden familie samt at informere skolen om dette.
Hver mandag sender Finn informationsmail ud med kode, procedurer m.m. til de forældre, som skal gøre rent
den kommende fredag. Flere har oplevet ikke at modtage mail fra Finn. Før I kontakter skolen, bedes I kigge i
jeres mail-spamfilter, da vi har oplevet, at flere af jeres mailudbydere sorterer mailene som spam.
Jeanette fra bestyrelsen har tidligere koordineret denne del af forældrerengøringen, men vil fremover i højere
grad varetage de overordnede retningslinjer.
Ansøgning om skolekort til skoleår 2017-2018
Det er igen tid til at ansøge om bus/togkort til de elever, som har behov for dette. Procedurerne kan I læse på
friskolens hjemmeside under fanen ”Indskrivning, priser, buskort m.v.” Har I spørgsmål til procedurerne er I
velkomne til at kontakte skolekontoret.
MobilePay
Skolen har fået oprettet en MobilePay-konto, som fremover kan benyttes til at betale for særlige
arrangementer så som skolefest, motionsløb m.m. Der er op til 3 ugers oprettelsestid, så vi afventer fortsat, at
kontoen bliver åbnet. Skolens MobilePaykonto er: 23674645 (Finn Kristiansen, arbejde).
Motionsløb d. 24. maj.
Onsdag d. 24. maj har 9. klasserne sidste skoledag, og vi afholder det årlige motionsløb, hvor eleverne løber
penge hjem til den kommende lejrskole. Vi vedhæfter allerede motionsaktien nu, så I har god tid til at hjælpe
___________________________________________________________________________________________
Læs mere om Nr. Asmindrup Friskole på www.nr-asmindrup-friskole.dk

Nr. Asmindrup Friskole
Asmindrupvej 32
4572 Nr. Asmindrup
Telefon: 59 32 81 01
Mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk

jeres barn med at få solgt et par motionsaktier. Vi håber, at I alle vil støtte dette, så eleverne igen kan få en
fantastisk lejrskole. Motionsaktien vil blive omdelt i klasserne. I er velkomne til at hente flere på kontoret.
Oprydning i garderoben
Nu er foråret på vej, og det er tid til at få ryddet op i samtlige elevers garderobe. Det er vigtigt, at I alle inden
for de næste dage tager turen forbi jeres barns garderobe, så vi kan få vintertøjet hjem. Det vil give mere
plads i garderoben, og det vil forhåbentligt blive nemmere for elevene at holde styr på deres tøj.
Vi er bekendt med, at ikke alle garderobeforhold er lige optimale, hvilket vi har fokus på. Samtidig er vi/og
vores rengøring dagligt udfordret i forhold til elevernes manglende oprydning af tøj, hvilket betyder, at der er
dage, hvor ISS ikke kan gøre rent!
Vi har snakket med eleverne om nødvendigheden af, at deres tøj hænger på rette plads, det må I ligeledes
meget gerne snakke med dem om hjemme.

Lidt til huskesedlen – husk:





At Vig Motionsløb bliver afholdt på lørdag d. 6. maj – invitation er vedhæftet.
At hjælpe jeres børn med at sælge motionsaktier til motionsløbet 24. maj
At bestyrelsen indkalder til arbejdslørdag d. 20. maj.
At vi afholder dyrskue 23. maj – invitation er vedhæftet.

I ønskes alle en fantastisk og solrig påskeferie
Med venlig hilsen
Morten Juul Pedersen, skoleleder
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