
Nr. Asmindrup Friskole      
Asmindrupvej 32       
4572 Nr. Asmindrup  
 

Telefon: 59 32 81 01 
Mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk 

  

___________________________________________________________________________________________ 
Læs mere om Nr. Asmindrup Friskole på www.nr-asmindrup-friskole.dk 

Nr. Asmindrup d. 14.12.2015 
I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

 

 En jule-nytårshilsen fra Friskolen 

 Bedsteforældredag og mørkeskovtur 

 Tilmeldingsfrister på Friskolen 

 Sidste dag før jul 

 Personale 

 Personale- og bestyrelsesdag 

 Lidt til huskesedlen 
 
Kære forældre 
Nr. Asmindrup Friskole ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  
Jeg vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for endnu et fantastisk år på vores efterhånden 
knap så lille Nr. Asmindrup Friskole. Det har igen været et travlt år med masser af nye opgaver på Friskolen – 
opgaver som er blevet varetaget og løst på fornem vis af skolens dedikerede ansatte. 
Det har også været endnu et år med masser af forældreopgaver. Det er en sand fornøjelse gang på gang at 
opleve jeres støtte, engagement og opbakning til friskolen, en hjælp som er fuldstændig fantastisk!  
 
Det store nytårsønske for 2016 er, at vi får påbegyndt vores skolebyggeri. Byggebudgetterne er 
færdigudarbejdede og er sendt til pengeinstitutter, og forhandlingerne kan komme i gang, så vi forhåbentligt 
inden længe kan få underskrifterne i hus. Mere om dette, når der er konkret nyt.  
 
Bedsteforældredag og mørkeskovtur 
I starten af december måned har vi haft bedsteforældredag og mørkeskovtur. Bedsteforældredagen var igen 
et stort tilløbsstykke med omkring 120 gæster. Det er en sand fornøjelse at opleve den store glæde, som 
bedsteforældredagen er præget af – både fra bedsteforældre og elever, og vi nyder meget at åbne dørene op 
til vores skønne skole.  
 
Igen i år er december ramt af voldsom blæst og storm, og årets mørkeskovtur var tæt på at blive aflyst. 
Heldigvis var skoven sikker at færdes i, så vi også i år kunne ønske hinanden en glædelig jul på vores dejlige 
skovplads. 
 
Tilmeldingsfrister på friskolen – en stor bøn! 
Vi oplever desværre kontinuerligt, at tilmeldingssedler til Friskolen afleveres alt for sent, og at der er mange, 
som glemmer at aflevere sedlerne. Til bedsteforældredagen var der en lind strøm af eftertilmeldinger. I 
forbindelse med mørkeskovturen var der 24 elever, som manglede at melde tilbage dagen før arrangementet. 
Jeg har ligeledes været i dialog med arrangementudvalget, som fortæller, at de havde mere end 26 
eftertilmeldinger til søndagens julearrangement. Den nemme løsning på problemet er at undlade at tage 
imod eftertilmeldinger. Dette er ikke en løsning, som vi ønsker at anvende, da det er børnene, som det i sidste 
ende går ud over. Vi er bekendt med, at tilmelding kan glippe for os alle, men vi oplever, at omfanget af 
forglemmelser og eftertilmeldinger nu er så stort, at vi sammen skal have rettet op på dette. Der er rigtig 
mange ekstraopgaver forbundet ved eftertilmeldinger, i forhold til planlægning, indkøb, plads m.m. Og 
arrangementudvalget og skolen bruger unødigt mange ekstra ressourcer på dette.  
Der skal derfor lyde en stor bøn til jer alle om at gøre en særlig indsats for at aflevere sedler til tiden.  
Skulle I fremover glemme en tilmelding, så er I derfor meget velkomne til at tilbyde en hjælpende hånd med 
det merarbejde, som det eventuelt udløser.  
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På Friskolen prøver vi at gøre en stor indsats for at hjælpe jer med at huske på diverse tilmeldingsdatoer. De 
bliver hyppigt nævnt i nyhedsbreve, invitationer kommer på papir og mail, og til tider flere gange. Det betyder 
ikke, at det er den perfekte løsning, og vi tager gerne imod forslag til forbedringer. 
 
Sidste skoledag før jul 
Fredag d. 18. december skal vi traditionen tro til julegudstjeneste i Nr. Asmindrup Kirke. Skoledagen starter kl. 
8.10 med løb og læs, hvorpå vi skal i kirke kl. 9.30.  
Efter julegudstjenesten vil der være juleafslutning, hygge og leg i klasserne. Kl. 12.45 danser vi om juletræet 
og ønsker hinanden en glædelig jul. Alle elever har fri kl. 13.15. Denne dag er sidste skoledag før jul.  
 
I bedes huske at både skole og SFO har lukket fra d. 21. december – 3. januar 2016. 
 
Personale 
I de næste 4 uger har vi glæde af Jesper Petersen, som skal være i jobpraktik. Jesper får timer i SFO samt i 
noget af den praktiske undervisning. Jesper har både en pædagogisk og en håndværksmæssig baggrund, så 
han vil ligeledes assistere Nicki med pedelarbejdet. Vi håber, at I alle vil tage godt imod Jesper. 
 
Personale- og bestyrelsesdag 
Den 30. januar mødes personale og bestyrelse på den årlige Personale- og bestyrelsesdag.  
Årets tema er skolebyggeri og ønsker til indretning. Der vil ligeledes blive samlet op på forældreworkshoppen 
om forældreinddragelse fra friskolernes dag. Bestyrelse og skole vil sørge for at holde jer alle informeret om 
processen. 
 
Opvaskemaskine 
Friskolen har fået foræret en opvaskemaskine af forældrene i 0. klasse. 1000 tak for denne fantastiske gestus! 
Det vil helt klart gøre hverdagen en del nemmere for personalet i SFO’en. 
 
 
Lidt til huskesedlen – husk: 
 

 At sikre, at der er passende med skiftetøj i jeres barns garderobe. 

 At overveje, om I har pasningsbehov i SFO/JK i vinterferien (uge 7). SFO/Juniorklubbørn får 
tilmeldingsseddel med hjem i taskerne midt i januar måned. 

 
I ønskes alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg glæder mig meget til næste års samarbejde. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 


