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Nr. Asmindrup d. 27.09.2016 
 
 
I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

 Lejrskolen – en dejlig oplevelse 

 Friskolernes dag 

 Husk cykelhjelmen 

 Morgenløb, forventninger og struktur 

 Emneuge og motionsdag i uge 41 

 Nyt fra bestyrelsen 

 Lidt til huskesedlen 
 
Kære forældre, 
Der sker fortsat mange spændende ting på friskolen, så her følger endnu et nyhedsbrev med flere 
informationer.  
 
I sidste var alle elever på GEO-posteløb i Annebjerg Skov, og den efterfølgende dag blev der lavet masker på 
friskolen. Den oprindelige plan var, at vi d. 7. oktober på Byens Bakke ville lave en lokal fernisering og 
udstilling af maskerne. Det kan desværre ikke lade sig gøre at få brændt de mange masker inden da, så denne 
plan må vi desværre opgive. Ønsker I at se de mange skønne masker, så bliver der rig mulighed for dette efter 
d. 27. november, hvor alle maskerne bliver udstillet på shelterpladsen ved Veddinge. 
 
Lejrskolen 
Så er endnu en skøn lejrskole vel overstået. Vi havde igen en helt fantastisk tur med masser af fokus på 
friskolens profil. Der blev badet i det skønne vejr, spillet bold, fisket, leget og arbejdet med kreative sysler.  
 
Traditionen tro havde vi fælles postløb for alle elever med sjove opgaver for store og små. Hvor er det skønt 
at se, hvor fantastisk et sammenhold, der er mellem eleverne – både store og små. Og igen i år oplevede vi, 
hvor ansvarlige og gode rollemodeller friskolens største elever er! 
 
Aftenen blev brugt på lygteleg/mørkegemmer, hygge og leg. Tusind tak til Jer forældre, som var behjælpelige 
med diverse opgaver, I er uundværlige! Tak for lån af Jeres skønne unger, vi glæder os allerede til næste år. 
 
Desværre oplevede vi i år, at flere elever havde særdeles svært ved at sove ude. Det var i så voldsom grad, at 
hjemveen spredte sig blandt de øvrige elever, og vi måtte i år ringe ekstraordinært mange elever hjem. Vi vil i 
vores kommende evalueringer drøfte problemstillingen samt dertil hørende løsninger, så vi ikke står med 
samme problemstilling næste år. 
 
Friskolernes dag lørdag d. 1. oktober 
Lørdag den 1. oktober afholder de frie skoler i Odsherred åbent hus for alle interesserede, og bestyrelse og 
ansatte er i fuld gang med at forberede dagen.  
 
I bedes alle huske, at 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. Programmet er færdigt og vedhæftet dette 
nyhedsbrev. 
På dagen vil bestyrelsen gerne servere en pølse med brød for eleverne i spisepausen, men vi anbefaler 
ligeledes, at I tager en madpakke og drikkedunk med, så alle bliver mætte. 
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Bestyrelsen laver workshop med særligt fokus på flytteproces, samt hvordan vi fastholder friskolens profil og 
værdier. Vi håber, at I alle vil deltage aktivt i dialogen, så vi sammen kan få den bedst tænkelige flytteproces 
for alle involverede. 
 
Vi vil gerne efterlyse lidt efterårsfrugt til lørdag, hvor vi skal presse saft. Er der nogen, som ligger inde med 
ekstra efterårsfrugt, så hører vi gerne fra jer. 
 
Husk cykelhjelmen! 
I forbindelse med vores cykeltur til Annebjerg Skov, skete der desværre et uheld, hvor en elev væltede på 
cyklen og fik hjernerystelse. Heldigvis havde hun en velfungerende cykelhjelm på, som bevirkede, at hun ikke 
kom mere alvorligt til skade.  
 
Skolens politik er, at vi aldrig cykler med elever, som ingen cykelhjelm har, men hvad der sker til og fra skole 
er ikke skolens ansvar.  
 
Morgenen efter uheldet blev jeg af en forældre informeret om, at der inden for ganske få minutter var 
kommet 4 elever cyklende til skole uden cykelhjelm! Cykelhjelme er ikke smukke, og ja – de ødelægger 
frisuren og strammer om halsen. Men cykelhjelme forebygger ligeledes en masse slemme uheld, så jeg vil 
derfor opfordre jer alle til at tage dialogen med jeres børn, så de fremover husker cykelhjelmen. 
 
Morgenløb, forventninger og struktur 
Vi er rigtig mange elever på friskolen, og i den henseende vil vi kigge på strukturen i vores morgenløb. 
 
Vi har i år mange flere små elever, og det er derfor blevet en væsentlig større opgave for vores 8.-9. klasser at 
styre en bevægelsesaktivitet. Vi vil derfor i en periode prioritere, at der er en voksen med hos de yngste. Det 
bevirker, at der bliver færre aktiviteter/større hold hos de større elever, hvilket igen er en udfordring, som vi 
er i gang med at løse. 
 
Vi oplever desværre fortsat, at der er flere af de små elever, som har svært ved at løbe 300-400 meter i roligt 
tempo. Morgenløb/bevægelse er en vigtig del af friskolens profil, og vi vægter højt, at der fra morgenstunden 
er en god og positiv energi med deltagelse fra alle elever. Dette vil vi have mere fokus på fremover, da vi har 
en forventning om, at alle (både store og små) kan løbe 300 meter stille og roligt.  
 
Emneuge og motionsdag i uge 41 
I uge 41 har vi emneuge med temaet ”De fremmede Lande”. Der vil være forskellige workshops. Eleverne 
bliver inddelt i hold fra 0.-4. klasse og 5.-9. klasse. De skal arbejde med både teoretiske og kreative forløb, 
som giver dem indsigt i forskellige landes kulturer. Da vi er flere elever en sidste år og gerne vil undgå for 
store hold, har vi valgt at inddrage fredag d. 7. oktober i emneugen, så der er 5 emneugedage. 
 
Fredag i uge 41 har vi motionsdag i Anneberg Skov. 
 
2.-9. klasse cykler til skoven, så alle skal huske cykel samt cykelhjelm. 
 
0.-1. klasse bliver kørt i bil. Vi vil derfor høre, om der er forældre, der kan være behjælpelige med transport 
for vores 0.-1. klasses elever? I så fald må I meget gerne skrive til Morten. Der er afgang fra skolen ca. 8.20. 
 
Er der forældre, som har tid og lyst til at deltage/hjælpe på motionsdagen, så er I meget velkomne. De elever, 
som ikke skal i SFO / Juniorklub, er tilbage på skolen kl. 13.15, hvor alle har fri. 
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For de elever, som skal være i SFO eller Juniorklub, er der skovdag 
Samtlige SFO/JK børn forbliver ved Barkladen, hvor de skal hygge i skoven med forskellige lege. 
 
Det betyder, at alle SFO/Juniorklub børn denne dag skal afhentes ved Barkladen i Annebergskoven  
senest kl. 16.00. Barkladens adresse er: Egebjergvej 172. 
 
Har I behov for at komme i kontakt med SFO’en ude i skoven, kan I denne dag ringe på  
Annettes mobil: 5072 7360, på SFO’ens mobil: 2148 4645 eller på Juniorklubbens mobil: 3071 4645 
 

Nyt fra bestyrelse:  
 
Skolekøb og proces 
På skolen arbejder vi pt. på højtryk for at afklare opgaver i forbindelse med flytteprocessen. Der er nedsat 
arbejdsgrupper, og alle er hoppet i arbejdstøjet, så de mange opgaver kan blive afdækket. 
 
Bestyrelsen er tæt på en endelig afklaring i forhold til finansiering af skolekøb. De forventer at komme med en 
større orientering om finansiering, indflytningsproces (forældreinddragelse) og indflytningsdato i starten af 
november. 
 
Forældrekommunikation 
Flere klasser har oprettet Facebookgrupper for forældre, så man der kan orientere om praktiske ting så som 
fødselsdage, arrangementer, glemte ting etc. Dette er en rigtig god ide. Det er dog vigtigt, at I husker, at ikke 
alle er på Facebook og derfor sikrer, at der kommunikeres på anden vis til dem, som ikke benytter Facebook 
(mail, SMS m.m.). 
Lærerne er som udgangspunkt ikke en del af disse forældregrupper. På friskolen ønsker vi ikke at have 
forældrekommunikation via Facebook, så dialogen til skolens ansatte skal fortsat være personlig eller via mail 
og telefonopkald. 
 
Sommerferie 2017 
På friskolen planlægger vi altid to ferieår frem, så det er muligt at langtidsplanlægge i forhold til 
ferieafholdelse m.m. 
 
Vi har tidligere forsøgt at planlægge hovedferier samtidig med folkeskolerne, men der har det seneste år 
været forviklinger i forhold til dette. Det gør sig også gældende for sommeren 2017, hvor friskolen går på ferie 
en uge senere end folkeskolen og starter op en uge senere end folkeskolen. 
 
Fremover har vi et ønske om at tilpasse ferierne i samarbejde med folkeskolerne. Vi har været i dialog med 
forvaltningen, men de har endnu ikke planlagt ferieåret for skoleår 2017-2018. Når denne er på plads, vil vi 
forsøge at justere på vores planlægning, så der kan derfor forekomme ændringer i den nuværende ferieplan 
for skoleår 2017-2018. 
 
Lidt til huskesedlen – husk: 

 At vi har emneuge fra fredag d. 7. oktober til torsdag 13. oktober. 

 Husk skolens motionsdag d. 14. oktober 

 At aflevere sedler om efterårs SFO/JK senest fredag d. 30. september. Der er udleveret 
efterårsferiesedler i klasserne. Sedlen er ligeledes vedhæftet dette nyhedsbrev. 

 
Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 


