
Friskolernes dag på 

Friskolen i Nr. Asmindrup 
 

 

Program: 
 

10.00 – 10.20: Morgenløb 

Få pulsen op sammen med elever og lærere, når vi viser 

et eksempel på vores 20 minutters morgenløb 

(boldbanen) 

 

10.20 – 11.10: Undervisningsmodul 1: 

Børnehaveklassen inviterer på engelske lege i 

børnehaveklassen (i klasselokalet). 

1. klasse arbejder med matematikstratego. (ved telt og 

bag pavillonen). 

2. klasse arbejder med naturfag. De skal spille 

naturbingo. (ved sløjdskuret).  

3. klasse arbejder med faget dansk, de skal lave 

ordklassestafet (på fliseområdet).  

4. klasse arbejder med faget Trivsel. De laver Ipad-

posteløb (opstart i 4. klasse lokale).  

5. klasse arbejder med faget hjemkundskab. De bager 

brød og laver suppe i deres selvbyggede ler ovn (ved 

pilehytterne).  

6. klasse arbejder i faget tysk med 

retninger/bevægelsesleg (ved rutsjebanen).  

7. klasse arbejder med naturfag (kuldioxid, luft og 

vand). (I teltet).  

8.-9. klasse arbejder med faget engelsk, hvor de skal 

lave tekstbehandling og posteløb (På boldbanen).  

SFO’en inviterer på kreativ hygge, hvor man kan lave 

fantasidyr og ting (i musehullet).  

Juniorklubben inviterer på bålhygge, hvor man kan riste 

æbler og presse saft. (Bålhuset)  
 

11.10-11.40: Pause, frokost og opsamling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11.40 – 12.00: Morgenløb  

Få pulsen op sammen med elever og lærere, når vi viser 

endnu et eksempel på vores 20 minutters morgenløb. 

(boldbanen).  

 

12.00 – 12.50: Undervisningsmodul 2: 

Børnehaveklassen laver posteløb med fokus på ordlyde 

(start ved flagstang /rundt på området).  

1. klasse arbejder med faget dansk. De skal spille 

danskgolf (boldbanerne). 

2. klasse skal i dansk lave løbediktat. (opstart i klassen, 

derpå ved fliserne).  

3. klasse skal arbejde med værkstedsfag, hvor de laver 

ting af cykelslanger. (i klasselokalet). 

4. klasse arbejder med faget matematik. De laver ”regn 

og bevægelse” (boldbanerne)  

5. klasse arbejder med engelsk grammatiklege. (på 

boldbanen). 

6. klasse arbejder med faget hjemkundskab. De bager 

brød og laver suppe i deres selvbyggede ler ovn (ved 

pilehytterne). 

7. klasse arbejder i matematik med reduktion og 

variabler (boldbanerne). 

8.-9. klasse skal i tysk lave ordklasselege (boldbanerne).  

 

SFO’en inviterer på kreativ hygge, hvor man kan lave 

fantasidyr og ting (i musehullet). 

Juniorklubben inviterer på bålhygge, hvor man kan riste 

æbler og presse saft. (Bålhuset)  
 

12.50-13.00 Opsamling og afslutning 

 

Bestyrelse byder denne dag på workshop om trivsel og flytteproces. Der tændes op i grillen, så det er muligt 

at købe en grillpølse fra kl. 11.10. Der er ligeledes mulighed for at købe kaffe og the til rimelige penge. Et 

eventuelt overskud fra salget vil gå til Nr. Asmindrup Friskoles støtteforening.  
 

Med særlig fokus på 

læsning, bevægelse 

og udeundervisning 

 


