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I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

 Støtteforeningen donerer 30.000,- til friskolen 

 Etablering af det sidste klasseværelse 

 Nyt om fugt og skimmel i SFO- og juniorklubkælder  

 Elevernes toneleje og sprogbrug  

 Terminsprøver i uge 45 

 Undervisningsmiljøvurdering 

 Opkrævning af forplejning på lejrskolen 

 Frugtleveringer til skolen 

 Afleveringsprocedurer på friskolen 

 Forældrerengøring, nyt starttidspunkt 

 Lidt til huskesedlen 
 
 
Kære forældre, 
 
Så er vi i gang igen efter en dejlig efterårsferie.  
 
Vi havde i uge 41 en skøn emneuge, med temaet ”De fremmede lande”. Som forsøg havde vores 7. klasse 
lavet et madprojekt, hvor de hver dag lavede mad fra et af temalandene. Eleverne kunne så købe en 
smagsprøve, som blev serveret i gymnastiksalen, som var omdannet til restaurant. Et eventuelt overskud 
skulle gå til 7. klasses kommende studietur.  
 
Forsøget blev en stor succes, og vi tænker, at vi fremover vil fastholde madprojektet i emneuge 41. 
 
Støtteforeningen donerer 30.000,- kr. til friskolen 
Vores fantastiske Støtteforening har igen været på spil. Denne gang med to fantastisk flotte donationer til 
friskolens kommende udeskolekøkken. 
 
På Friskolernes Dag blev der først doneret 14.000,- kr., penge som er indtjent af de forældre, som deltog som 
hjælpere på dette års Grøn Koncert i juli måned. Derefter donerede Støtteforeningen yderligere 16.000 kr. til 
friskolens kommende udeskolekøkken. 
 
Det betyder, at vi kan realisere vores drømme om at opføre et udeskolekøkken på Nr. Asmindrup Friskole til 
foråret 2018.  
 
1000 tak til Nr. Asmindrup Friskoles Støtteforening, jeres flotte og vedholdende arbejdsindsats er helt 
fantastisk! Er I ikke allerede medlem af Støtteforeningen skal der lyde en opfordring til dette. I kan læse mere 
på Støtteforeningens hjemmeside: http://nr-asmindrup-friskole-stoetteforening.dk/ 
 
Etablering af det sidste klasseværelse 
Som bekendt har vi i skrivende stund kun 9 klasselokaler til 10 klasser. I vores 9. klasse er der kun 13 elever, så 
de har i år klasse i gruppelokalet. Tanken har været, at vi inden skoleår 2018-2019 skulle etablere det 10. 
klasselokale i det gamle klubrum ved omklædningsrummene. 

http://nr-asmindrup-friskole-stoetteforening.dk/
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Såfremt vi etablerer lokalet i 2017, så kan vi medtage det som en del af den samlede etablering, som skal 
afskrives over 50 år. Bestyrelsen har derfor besluttet at påbegynde arbejdet allerede nu. Går alt som 
forventet, så vil lokale samt ny garderobe være indflytningsklart i løbet af december.   
 
Det bevirker, at der i den kommende tid vil være håndværkere i området. 7.-9. klasses garderobeforhold vil 
den kommende måned være lidt anderledes. De stiller deres sko i glasgangen og hænger deres tøj på gangen 
ved klassen. 

 
Nyt om fugt og skimmel i SFO- og juniorklubkælder  
Vi har fået fjernet alt skimmel i kældrene, og arbejdet med at reetablere væggene er gået i gang. 
Efterfølgende skal vi have malet, etableret varme/udsugning samt have genopbygget garderoberne. Går alt 
som planlagt, forventes det ligeledes at tage en måneds tid.  
 
De nuværende garderobeforhold er derfor ikke optimale, og vi er bekendt med, at det til tider kan være svært 
at finde rundt i sine ting. På skolen gør vi hvad vi kan for at hjælpe eleverne med at få tingene ordentligt på 
plads. Vi håber ligeledes, at I forældre vil være særligt behjælpelige med dette i den kommende tid. 
 
Elevernes toneleje og sprogbrug  
Vi oplever, at flere elever glemmer de gældende aftaler for, hvordan vi taler til hinanden på skolen. I løbet af 
efteråret er tonelejet på fællesarealerne blevet ubehageligt højt. Samtidig oplever vi, at nogle af eleverne har 
et uhensigtsmæssigt hårdt sprogbrug. 
 
Vi har igen skærpet fokus på dette, og snakker meget med eleverne om ovenstående. Vi har ligeledes sat 
”stilleskilte” op på gangarealerne, i forhåbning om, at det vil minde eleverne om at dæmpe stemmerne.  
Oplever vi, at der er elever, som har svært ved at efterleve vores forventninger til en god omgangstone, så vil 
vi ligeledes rette henvendelse til jer forældre, så vi sammen kan få ændret på dette.  
 
Terminsprøver i uge 45 
I uge 45 skal 8.-9. klasse have terminsprøver, som afvikles i gymnastiksalen. Klasselærerne sender information 
ud om program og vejledning til brug af pc m.m. 
 
Gymnastikundervisningen i denne uge vil derfor blive afholdt udenfor. 
 
Undervisningsmiljøvurdering 
Det er igen ved at være tid til, at eleverne skal lave undervisningsmiljøvurdering (UMV) på friskolen. UMV’en 
er et vigtigt redskab i forhold til at afdække elevernes syn på undervisning, trivsel og fysiske rammer. Det er 
derfor vigtigt, at alle elever udfylder denne. Skemaet skal udfyldes elektronisk, og det er en proces, som 
eleverne skal varetage hjemmefra. 
 
I vil alle inden længe modtage en skriftlig vejledning til, hvor I finder spørgeskemaet, samt hvordan det skal 
udfyldes. Der vil ligeledes være en deadline for dette. 
 
Opkrævning af forplejning på lejrskolen 
I år har prisen for forplejning på lejrskolen været sat til 200,- pr. elev. Vi har desværre kun opkrævet 100,-, så 
der bliver en yderligere opkrævning på 100,- i forbindelse med december måneds skolepenge. 
 
Frugtlevering til skolen 
Vores nuværende frugtleverandør har vanskeligt ved at finde transportfirmaer, som kan levere frugt mandag 
formiddag. Vi har derfor valgt, at mandagens frugt bliver leveret af Super Brugsen i Vig. Det betyder, at 
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frugten mandag først vil være tilgængelig i spisepausen. Det kan derfor være en god ide, at medbringe en 
10’er mad i madpakken. 
 
Afleveringsprocedurer på friskolen 
Så er morgenerne igen blevet mørke, og vi oplever en stigende trafik på den lille parkeringsplads ved kirken. 
Da det samtidig er her, at skolens ”bløde trafikanter” færdes, skal vi igen opfordre jer alle til at følge 
bestyrelsens anvisninger om kun at benytte parkeringspladsen ved forsamlingshuset. Bestyrelsens anvisninger 
fra januar 2017 er vedhæftet dette nyhedsbrev. 
 
Forældrerengøring, nyt starttidspunkt 
I indeværende skoleår har vi fredag kun skema til kl. 14.05. Det er derfor muligt at påbegynde 
forældrerengøring allerede kl. 14.15 i dette skoleår. 
 
Lidt til huskesedlen – husk: 

 At 8.-9. klasse har terminsprøver i gymnastiksalen i uge 45 

 At vi igen i år inviterer til Bedsteforældredag d. 1. december. Eleverne er så småt gået i gang med at 
lave invitationer. Vi håber, at I vil være behjælpelige med at sende dem videre. 
 

 
Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 


