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I kan i dette nyhedsbrev læse om følgende: 

 Information om skoleflytning og forældrehjælp 

 Tak for en dejlig sommerfest 

 Nye elever 

 Klasser skoleår 2016-2017 

 Støtteforeningen inviterer til Grøn Koncert 30. juli 2016 

 Forældrehjælp d. 5. september 

 Skolemøbler 

 Glemt tøj 

 Lidt til huskesedlen  
 
 
Kære forældre 
Så blev det igen sommerferie på Nr. Asmindrup Friskole, og dette nyhedsbrev bliver skoleårets sidste. 
Tak for endnu et spændende og udviklende skoleår. Tak til jer alle for jeres store engagement og 
hjælpsomhed.  
 
Vi havde en skøn sidste skoledag i fredags. Vi fik holdt en fin translokation for vores 9. klasser, som sluttede 
deres skolegang af med nogle flotte mundlige eksamener.  
 
Det er Friskolens 6. år, som nu bliver afsluttet. Det har været et spændende år, hvor et af højdepunkterne var 
aftalen om køb af Nr. Asmindrup Skole. Nu venter en spændende proces, hvor vi sammen skal sikre den bedst 
tænkelige flytteproces for skolen, en proces, som jeg håber, at I alle vil deltage i.  
 
Information om skoleflytning og forældrehjælp 
Pt. er vi i dialog med kommunen om overtagelsesdatoen. Vi ved, at Specialskolen rykker til Grevinge Skole i 
uge 42, og vores forhåbning er, at vi allerede i uge 43 kan påbegynde renoveringsarbejdet. Vi kender pt. ikke 
omfanget af dette, og kan derfor heller ikke endnu sætte dato for en indflytningsdag.  
 
I de næste to uger bliver der udarbejdet tilstandsrapport og lavet EL-tilsyn, som vil biddrage med et overblik 
over kommende opgaver.   
 
Jeg er allerede i gang med at nedsætte en arbejdsgruppe af forældre med en særlig håndværkermæssig 
baggrund, som skal hjælpe med nogle af de mange koordinerende opgaver i forbindelse med skoleflytningen. 
Jeg har dog ikke overblikket over alle forældres arbejdsmæssige baggrund. Tænker du, at du har en særlig 
forudsætning for at hjælpe med at koordinere processen, så send gerne en mail til mig. Første møde bliver 18. 
august, hvor vi sammen skal besigtige Asmindrup Skole. 
 

Tak for en dejlig sommerfest 

Endnu en fantastisk skolefest er vel overstået på Nr. Asmindrup Friskole. Det er skønt at se 400 mennesker 

samlet på vores ”lille” friskole. Det er imponerende at se elevernes gejst og glæde, når de optræder med dans 

og musik, det får det store smil frem på læberne. Det er ligeledes helt fantastisk at se de mange glade ansigter 

og opleve den dejlige stemning på friskolen.  

 
Der skal lyde en stor tak til arrangementsudvalget, som har gjort et fantastisk stykke arbejde. Der skal 
ligeledes lyde en stor tak til alle jer, som bidrog med hjælp i ugen op til festen og på selve festdagen.  
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Tak for alle de dejlige kager og frugtfade, og tak til alle jer der bidrog med den gode stemning. Og tak til 
personalet, som igen og igen yder en imponerende og dedikeret indsats på vores fælles friskole.  
 
Nye elever 
Efter sommerferien starter følgende elever på friskolen: 
 
0. klasse: Molly, Gabriella og Johan 
1. klasse: Jonatan og Melissa 
3. klasse: Anton 
5. klasse: Magnus 
6. klasse: Jesper 
 
I august får vi ligeledes besøg af vores amerikanske elever Absalon (3. klasse) og Oscar (4. klasse). 
 
Klasser Skoleår 2016-2017 
Til august 2016 er vi på nuværende tidspunkt 162 elever på Nr. Asmindrup Friskole. Vi har allerede aftalt 
samtaler med flere interesserede elever til flere klassetrin. Såfremt der aftales besøg, vil I få nærmere besked. 
 
17 elever i 0. klasse, klasselærer er Patricia 
19 elever i 1. klasse, klasselærer er Kate 
16 elever i 2. klasse, klasselærer er Betina 
17 elever i 3. klasse, klasselærer er Mette 
18 elever i 4. klasse, klasselærer er Janne 
18 elever i 5. klasse, Klasselærer Sandra 
15 elever i 6. klasse, klasselærer er Peter 
19 elever i 7. klasse, klasselærer er Ole 
23 elever i 8.-9. klasse (13 i 8. klasse og 10 i 9. klasse), klasselærer er Jonatan 
 
Vi har fortsat flere forespørgsler til Friskolen. Det er skønt at opleve, at så mange forældre fortsat henvender 
sig for at høre mere om friskolen. Såfremt I har mindre søskende, som I ønsker skal have deres skolegang på 
Nr. Asmindrup Friskole, så vil jeg gerne opfordre til, at I hurtigst muligt afleverer indskrivningsblanketter på 
skolen, da det er begrænset, hvor mange børnehaveklassebørn, vi på sigt kan indskrive.  
 
Til børnehaveklasse 2017-2018 har vi 18 indskrevne elever  
Til børnehaveklasse 2018-2019 har vi 17 indskrevne elever 
 
Støtteforeningen inviterer til Grøn Koncert 30. juli 2016 
Igen i år har vi mulighed for at tjene et større beløb til Støtteforeningen, samtidig med at man får en sjov og 
musikalsk oplevelse sammen. Der mangler fortsat en del hænder, så vi håber, at flere har mulighed for at 
hjælpe til.  
 
I kan tilmelde jer ved at sende en mail til Michael Aaquist: michaelaaquist@gmail.com eller på 
Facebookbegivenheden på friskolens Facebookside. 
 
Telefonlister og forældrerengøringsplan 
Der er med dette nyhedsbrev vedhæftet nye telefonlister på skolens elever. Er der fejl eller rettelser bedes I 
skrive til Karen på friskole@nr-asmindrup-friskole.dk 
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Bestyrelsen er i gang med at udarbejde plan for næste skoleårs forældrerengøring. I vil modtage denne pr. 
mail hen over sommeren. 
 
Forældrehjælp 5. september 
Mandag d. 5. september skal skolens ansatte deltage i sidste del af udeskolekurset. Der vil derfor være behov 
for forældrehjælp denne dag. Traditionen tro planlægger vi en særlig dag med fokus på bevægelse, 
udeundervisning og kreativitet, så alt hvad I skal gøre er at møde op og have en skøn dag med eleverne. 
Efter sommerferien udsender vi program for dagen, der vil ligeledes blive lavet en Facebookbegivenhed, som I 
kan tilmelde jer på. I kan også sende en mail til undertegnede. 
 
Skolemøbler 
Vi har investeret i nye skolemøbler til 0. klasse, 1. klasse og 2. klasse. Vi forventer, at det bliver leveret i uge 
32.  
 
Glemt tøj 
Vi drukner pt. i glemt tøj. Alt det glemte tøj vil blive stillet i sorte sække foran toiletterne v. kontoret. Det kan 
afhentes frem til fredag d. 8. juli 2016, hvor på det vil blive gemt væk med henblik på aflevering til Røde Kors 
efter ferien. 
 
 
Lidt til huskesedlen – husk: 

 At vi har lukket i SFO i uge 28, 29 og 30 

 At melde tilbage til Michael Aaquist, såfremt I har mulighed for at hjælpe til ved Grøn Koncert – vi 
mangler fortsat hjælpere. 

 At aflevere skolebøger. Skolebøger som ikke er afleveret senest d. 11. august vil blive registreret som 
bortkomne, og der vil blive rejst erstatningskrav, som trækkes over skolepengene. 

 At støtte jeres børn i, at de får læst 20 minutter hver dag. Det er muligt at læse elektroniske bøger på 
gratisbørnebøger.dk. 0.-2. klasse kan ligeledes benytte sig af Superbog.dk 
 

 
Tak for endnu et dejligt år på Nr. Asmindrup Friskole. 
I ønskes alle en dejlig sommer!  
 

 
Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 
 


