
På Nr. Asmindrup Friskole er der fortsat turbo på udviklingen! 
 
 
Elevtallet er stigende, og vi i januar 2018 har vi 175 elever indskrevet på friskolen. 
 
Vi har i november 2016 overtaget Nr. Asmindrup Skolebygninger, og flyttede ind i januar 2017.  
En stor del af tiden i 2017 er gået med at renovere og forbedre de nuværende skolebygninger. Vi er nået 
rigtigt langt, men er endnu ikke i mål.  
 
I år 2018 vil vi have særligt fokus på vores udendørs faciliteter, og skal blandt andet have opført en 50 m2 
stort udeskolekøkkenet i foråret.  
 
Lidt om os selv og vore forventninger til vore kommende kollegaer: 
At starte en friskole kræver både engagement, kreativitet, fleksibilitet og ikke mindst tålmodighed. På Nr. 
Asmindrup Friskole er vi på nuværende tidspunkt en personalegruppe med 22 ansatte, som sammen 
varetager de mange daglige opgaver, der er på en skole. 
 
Der er mange udfordringer i hverdagen, og det er nødvendigt, at vi alle er i stand til at iføre os forskellige 
”kasketter” i løbet af dagen. Det er derfor vigtigt, at vi alle hjælper hinanden og stiller vores kompetencer til 
rådighed for hinanden i det daglige samarbejde. 
 
På Nr. Asmindrup Friskole har vi meget fokus på elevernes trivsel. Vi bestræber os på altid at være positive 
og anerkendende i vores møde med elever, forældre og kollegaer. Smil og godt humør er en vigtig del af 
vores hverdag. Vi forventer derfor, at du er empatisk, og at du har et positivt menneskesyn, og at du møder 
elever, kollegaer og forældre med et smil. Det er ligeledes vigtigt, at du er i stand til at håndtere konflikter 
på konstruktiv vis og samarbejde tæt med både elever og forældre. 
 
Lidt information til vores kommende kollega: 
På Nr. Asmindrup Friskole praktiserer vi udeundervisning året rundt – på samtlige klassetrin og i samtlige 
fag. Udeundervisningen er et vigtigt supplement til den ”almindelige” klasseundervisning og kan foregå 
som længerevarende forløb eller som små korte processer.  
 
En vigtig pedelfunktion vil derfor være at sikre at også vores udeskolefaciliteter er funktionelle, både på 
skolens udeområder og i Anneberg Skov. 
 
For at arbejde på Nr. Asmindrup Friskole er det derfor en forudsætning, at man kan se den dybereliggende 
mening med udeundervisning, og at man brænder for at arbejde med dette – året rundt! 
 
Praktisk arbejde: Vi har et stort ønske om, at vores friskole tager sig pæn ud, og at vi alle gør en indsats for 
at her er rart og ordentligt. Der vil derfor være et tæt samarbejde mellem pedel, ledelse og kollegaer om 
renoveringsopgaver, bygningsdrift m.m.  
 
I dagligdagen kan der være mange små praktiske, men vigtige opgaver, som det ligeledes forventes, at 
vores pedel løser, eksempelvis oprydningsopgaver, vedligehold af husholdningsmaskiner, 
forbrugsartikelbeholdning, vask efter forældrerengøring m.v. 
 
På Nr. Asmindrup Friskole er forældrene en tæt samarbejdspartner, og der kan ligeledes være 
renoveringsopgaver eller andet, som skal koordineres med forældre - eksempelvis på vores to årlige 
arbejdslørdage. 
 
Medindflydelse og arbejdstid: 
På friskolen er det vigtigt, at de beslutninger, som vi i fællesskab træffer, også giver mening. Vi har derfor 
også en høj grad af medarbejderindflydelse.  
 
Du vil derfor i samarbejde med ledelsen være med til at planlægge din arbejdstid, så det giver mest mulig 
mening, i forhold til de opgaver som skal løses.  


