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Nr. Asmindrup d. 06.06.2016 
I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

 Motionsdag 

 Nye elever 

 Motionsdag 

 Bestyrelsesnyt 

 Legetøjsdag og spilledag mandag 

 Sidste skoledag 24. juni 

 Lidt til huskesedlen – glemt tøj 
 
 
Kære forældre 
Så nærmer skoleårets afslutning sig hastigt, og der travlhed på friskolen. 9. klasserne knokler med 
afgangsprøverne, og gør det flot. Ved sidste uges mundtlige prøve i samfundsfag blev der givet 2  12´taller! 
 
Vi er færdige med skoleårets planlægning, og skal drøfte de sidste detaljer på onsdagens bestyrelsesmøde. I 
kan derfor inden længe forvente en større mail med næste års skemaer, kalender osv.  
 
 
Nye elever 
Vi har fået et par nye elever på friskolen, så husk alle at tage godt imod. Velkommen til Malte i 0. kl. og Adrian 
i 5. kl. Vi håber, at I og jeres familie vil finde jer godt tilrette på friskolen. Vi glæder os til samarbejdet. 
 
 
Motionsdag 
Så er årets motionsløb på Nr. Asmindrup Friskole vel overstået. 
 
I sommerheden kæmpede 155 elever sig igennem det årlige 20 minutters motionsløb, som har til formål at 
løbe penge hjem til den årlige lejrskole. Desværre blev der i år ikke solgt helt så mange løbeaktier som sidste 
år. Til gengæld var der flot tilslutning fra friskolens elever (155 elever), som alle var super seje og gav den gas i 
middagsheden. 
 
Sammenlagt blev det til 435 kilometer, hvilket svarer til 2,8 kilometer i snit pr. elev. Helt vildt flot taget i 
betragtning af, at vi har relativt få overbygningselever. Det betyder ligeledes, at skolelederen må give vaffelis 
på sidste skoledag d. 24. juni. 
 
På 20 minutter fik eleverne til sammen løbet ca. 64.000,- ind til den fælles lejrskole i september måned. 
Ønsker I at bidrage til friskolens lejrskole, kan I stadig nå at tegne en løbeaktie. 
 
Dagens hurtigste mand blev Rasmus Juul fra 6. kl., som tilbagelagde 5,100 meter på 20 minutter. Et meget flot 
resultat, som samtidig er ny skolerekord. 
Nr. Asmindrup Friskole takker mange gange alle jer, som har støttet eleverne – både ved køb af løbeaktier 
samt ved at møde op og heppe ved dagens løb. Tak, fordi I var med til at gøre dagen festlig.  
 
Der skal lyde en stor tak til alle jer, som har støttet Friskolens motionsløb med sponsorater. Der vil i den 
kommende tid på Facebook og hjemmeside blive lavet en oversigt over de mange sponsorer, som har støttet 
Nr. Asmindrup Friskoles motionsløb 2016. 
Det vil være en stor hjælp, såfremt I kan bede familie og venner, som har støttet friskolen, om at overføre 
støttebeløbet til friskolen. 
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Bestyrelsesnyt 
Bestyrelsen er pt. i dialog med Odsherred Kommune, og i dag (d. 6. juni) bliver der afholdt møde med 
kommunen. Bestyrelsen vil komme med nærmere infomation, når der er nyt at berette.  
 
Det er bestyrelsen, som varetager opgaven med at forhandle med kommunen. Skolelederens opgave er at stå 
for den daglige drift af friskolen, og jeg har derfor ikke indsigt i forhandlingsstrategi og proces. 
 
Har I spørgsmål vedr. skolekøb/skolebyggeri, er det derfor vigtigt, at I retter henvendelse til bestyrelsen og 
ikke til undertegnede. I kan finde kontaktoplysninger til bestyrelsen på friskolens hjemmeside. 
 
Der er indgået aftale om, at Torben fra august 2016 tiltræder som Viceskoleleder. I den forbindelse vil Torben 
få flere administrative timer. 
 
Legetøjsdag og spilledag mandag 
Mandag har eleverne mulighed for at medbringe legetøj, tablets eller andet, som de kan bruge til leg i 
frikvarterer og i SFO/JK. I forbindelse med spil på tablets og PC, bedes I alle sikre, at spillene overholder de 
pågældende alderskrav. Vi blander os ikke i, hvad jeres børn spiller hjemme, men på friskolen er det vigtigt, at 
eleverne ikke spiller spil, som de ikke er gamle nok til. 
 
På skolekontoret har vi et stort ønske om, at det mest støjende legetøj forbliver hjemme på matriklen (fløjter, 
trommer..). Der kan være rigeligt med støj i hverdagen  
 
 
Sidste skoledag 24. juni. 
Den 24. juni har vi sidste skoledag, og traditionen tro bliver det med posteløb arrangeret af 9. klasse, med 
vandkamp og hygge i teltet. Forældre er meget velkomne til at deltage i festlighederne. Program for dagen er 
vedhæftet. 
 
Der er translokation for 9. klasserne og deres familie fra kl. 8.00-9.00 så skoledagen starter først kl. 9.00.  
 
Der er morgenåbning for dem, som har behov fra 6.30-9.00. 
 
 
Lidt til huskesedlen – husk: 

 At aflevere sedler vedr. pasning i SFO/JK 

 At betale løbeaktier 
 

 
Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 


