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Nr. Asmindrup d. 09.09.2016 
 
 
I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

 Skolefodbold 

 Lejrskole d. 14.-16. september 

 GEO-kids 

 Friskolernes dag 

 Den gode tone på friskolen 

 Støtte fra Super Brugsen Vig 

 Glemt tøj 

 Lidt til huskesedlen 
 
 
Kære forældre, 
Der sker mange ting på friskolen i den kommende tid, så her følger et længere nyhedsbrev.  
 
Personalet har i mandags afsluttet vores udeskolekursus. Det har været meget indbringende, og vi har fået en 
masse konkrete ideer og inspiration til spændende udeundervisning, som vi glæder os til at præsentere for 
jeres børn. 
 
Der skal lyde en stor tak til alle jer, som fandt tid til at give en hjælpende hånd med undervisning og SFO. 
Tilbagemeldinger fra både elever og forældre har været, at I har haft en rigtig god dag. 
 
Skolefodbold 
På tirsdag spilles første runde i Ekstrabladets skolefodbold turnering. Friskolen skal spille på hjemmebane kl. 
9.15, og I er velkomne til at kigge forbi og heppe, såfremt det passer ind i planerne. 
 
Lejrskolen 
I næste uge venter 3 dages lejrskole, og vi glæder os rigtigt meget. Lige nu ser vejrudsigten rigtig god ud, så 
husk at pakke badetøjet. 
 
Vi har efterhånden styr på det meste, også på de opgaver, som involverer  forældre. 
 
Vi har nok chauffører til forældrekørsel, trailere til bagage, hjælp til udpakning ved ankomst, hjælp i køkkenet 
onsdag/torsdag og hjemmebagte boller til morgenmaden. 
 
Vi kan fortsat godt bruge et par ekstra hænder fredag formiddag (9.00-12.00), da der er mange opgaver med 
at pakke sammen og lukke lejrskolerne ned. Har I lidt tid tilovers fredag, så hører vi gerne fra jer. 
 
I forbindelse med aflevering onsdag morgen, så er der vigtigt, at I ikke sætter bagagen ind i klasserne. Alt 
bagage skal stilles ude foran klassen, så det er samlet et sted. 
 
De af jer, som kommer med trailere, må meget gerne køre dem ind på skolen (til basketball standeren), så vi 
kan pakke dem klassevis med de cyklende elevers bagage. 
 
I forbindelse med hjemtransport, så cykler alle elever fra 6.-9. klasse tilbage til skolen med mindre, at skolen 
har fået besked om andet fra forældre. 
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GEO-kids 
D. 20.-21. september er det friskolens tid til at deltage i GEO-kids projektet. Der er ikke ændret på 
skoledagens længde disse dage, men programmet er lidt anderledes. 
 
Tirsdag d. 20. september skal alle elever til Annebjerg Skov og deltage i et GEO-kids posteløb. Vi skal være i 
Annebjerg kl. 8.50. En af opgaverne  bliver blandt andet at grave ler til de masker, som de skal lave på skolen 
om onsdagen.  
 
Tirsdag d. 20. september cykler alle elever fra 2.-9. klasse i skoven, så husk både cykel og cykelhjelm.  
 
0.-1. klasse vil blive transporteret til Annebjerg med bus, finansieret af Odsherred Kommune. Er der plads i 
bussen til 2. klasse, så kører de med. Det vil 2. klasses forældre høre nærmere om. Er der forældre, som 
ønsker at deltage i GEO-kids posteløbet, så er I velkomne.  
 
Onsdag d. 21. september skal eleverne på skift lave GEO-kidsmasker, som vil blive udstillet på Veddinge 
shelterplads d. 27. oktober. Dette arrangement er kun forbeholdt elever, da der kommer flere friskoler.  
Planen er, at vi inden da laver en lokal udstilling af maskerne på Byens Bakke med fernisering d. 7. oktober. 
Dette vil I høre nærmere om senere. 
 
Vigtigt: Alle masker får en QR-kode, så man kan scanne masken og se, hvem der har lavet den. Er der 
forældre, som ikke ønsker at deres barns maske skal have QR-kode, så skal skolekontoret vide besked senest 
d. 19. september. 
 
Friskolernes dag 
Lørdag den 1. oktober afholder de frie skoler i Odsherred igen åbent hus for alle interesserede, og bestyrelse 
og ansatte er i fuld gang med at forberede dagen.  
 
Der er mødepligt for alle elever fra kl. 8.30 – 13.30, da dagen er en af de obligatoriske 200 skoledage. Det 
betyder ligeledes at eleverne holder fri fredag d. 26. maj (fredag efter Kr. Himmelfart).  
 
På Nr. Asmindrup Friskole holder vi åbent hus fra kl. 10.00-13.00. Her vil vi undervise skolens elever med 
afsæt i vores udeundervisning- og bevægelsesprofil.  
 
Vi håber, at I forældre vil bakke op om dagen og kigge forbi i løbet af dagen.  
 
I forbindelse med den kommende skoleflytning, har både bestyrelse og ansatte særligt fokus på processen 
med at fastholde friskolens profil og værdier. Formålet med skoleflytningen er udelukkende at forbedre de 
fysiske rammer, ikke at ændre på friskolens profil. 
 
På friskolernes dag vil Skolebestyrelsen være til stede, og vil meget gerne i dialog med jer forældre for at høre 
om jeres tanker og ideer, så vi på bedste vis får implementeret vores profil i de nye rammer.   
 
Efter lejrskolen vil programmet for Friskolernes dag blive færdiggjort og 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 lave pandekager i bålhuset, så må I meget 
gerne skrive til undertegnede. 
 
Den gode tone på friskolen 
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På friskolen har vi en forventning om, at vi alle snakker pænt til hinanden, og værner om den gode tone. Vi 
oplever til stadighed, at mange elever (både store og små, piger og drenge) har et uhensigtsmæssigt 
sprogbrug, og mange er ikke klar over betydningen af det de siger, når vi påtaler dette. Den gode tone er en 
vigtig del af vores trivselsprofil, og vi bruger meget tid på at snakke med eleverne om dette. 
 
Vi har et stort ønske om, at I alle har fokus på dette, når I færdes på skolen, så vi sammen kan sikre, at de 
grimme sproggloser forbliver minimale og ikke skaber trivselsproblemer på friskolen. 
 
Morgentrafik på p-pladsen 
Specialskolen har til tider elever, der skal køres med busser til undervisning andet sted i Odsherred. Jeg er 
blevet informeret om, at der i sidste uge har været en ubehagelig situation, hvor et par af friskolens forældre 
har snakket grimt og højt til buschaufføren, og det var en ubehagelig oplevelse for de tilstedeværende. 
 
Friskolen vokser, og det samme gør elevtallet på specialskolen. Det betyder, at der nu er rigtigt meget 
morgentrafik på p-pladsen ved forsamlingshuset. Jeg skal derfor bede jer alle om at udvise særligt hensyn og 
tålmodighed, når I afleverer børn om morgenen. Vi håber, at de trafikale problemer bliver mindre, når vi til 
efteråret overtager skolen. Samtidig vil jeg gerne opfordre de af jer, som bor i cykelafstand, at jeres børn 
cykler til skole. Det er både godt for helbred og indlæring. 
 
Støtte fra Super Brugsen Vig 
I Super Brugsen Vig støtter de flere gange om året lokale projekter. I den kommende måned er Nr. Asmindrup 
Friskole med i puljen. Kommer I forbi Brugsen, vil vi derfor opfordre jer til at aflevere en rød polet og støtte 
friskolen. 
 
Glemt tøj 
Vi har nu fjernet det glemte tøj, som har ligget fremme på borde i flere uger. I slutningen af september vil det 
blive doneret til Dansk Røde Kors.  
 
Der er rigtigt meget tøj uden navn i, og vi kan derfor ikke være behjælpelige med at finde ejermanden. Det er 
derfor en god ide, at I husker at skrive navn i jeres barns tøj. 
 
 
Lidt til huskesedlen – husk: 

 At ansøgningsfristen for tilskud til skolepenge for skoleår 2016/2017 nu er overstået.  

 At komme bogbind på elevernes skolebøger. Derved sikrer vi, at skolens materiale holder længere. 

 At returnere sponsortrøjerne fra Odsherred Stafetten. Trøjen er lavet til skolerne, og de skal bruges i 
andre henseender.  

 
 
Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 


