
Skolens musiklærer Lennart starter igen efter endt 

sygdomsperiode. Han starter med én klasse ad gangen, 

og den nuværende underviser bliver i klassen, så de er 

to på i starten.  

 

SFO/klub 
Vi har haft en dejlig sommer i SFO og klub og har været 

på mange ture til musikarrangementer, svømmehal, 

CykelGeoparken og andre steder i nærmiljøet. I SFO i 

august måned har vi vægtet udelivet højt. Der er gang i 

stylter, rulleskøjter, løbehjul, mooncars, boldspil og leg 

på vores dejlige legeplads. Vi arbejder med at skabe en 

god kultur med at sætte tingene på deres rette pladser i 

vores skure. Børnene er blevet gode til det, og vi holder 

fast i den gode udvikling.  

 

I klubben er der mange af børnene fra de nye 4. klasser 

der benytter sig af tilbuddet. De er faldet godt ind 

sammen med de andre børn og er godt i gang med at 

bruge de forskellige tilbud som klubben har. Det er 

tilbud som fx forskellige kreative aktiviteter, spille pool, 

PlayStation, bordtennis og ikke mindst er klubbørnene 

meget aktive på skolens nye ramper, som også benyttes 

meget i skoletiden og altid med hjelm. Børnene er også 

meget glade for klubbens tilbud om noget at spise lige 

efter skoletid. I klubben bliver børnene ikke registreret 

men skal altid sige goddag og farvel. I, forældre, er 

meget velkomne til at kigge forbi klubben og hilse på. 

Hvis I har brug for at ringe til klubben er vores 

telefonnummer 24 98 96 96.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både i skole, klub og SFO er der godt gang i udelivet. 

Særligt de nye ramper vækker glæde. 
 
 
Høstmarked i Asnæs 
Som sidste år deltager SFO også på Høstmarkedet i 

Asnæs i år. Det finder sted lørdag den 14. september. 

Her vil vi tilbyde ansigtsmaling og der vil være mulighed 

for at male på sten. Vi håber mange af jer vil kigge forbi 

vores bod. I år deltager også ”Sport & sundshed”-linjen 

med elever fra 7.-9. kl.  

 

 

 
  

Kære alle på Asnæs Skole 
Så er skoleåret 2019-2020 godt i gang.  

 

Byggeriet ved blok D er godt i gang, og vi forventer, det 

bliver færdigt i løbet af efteråret. Parkeringspladsen 

bliver igen udvidet, så vi kan være der alle sammen, og 

indtil da henviser vi til, at I parkerer ved blok AB og kun 

benytter ”Kys og Kør” til hurtig afsætning. Udvis venligst 

stor hensyn til alle de små børn, som går ind via 

parkeringsområderne. 

I tilbygningen kommer der to nye klasselokaler til 0.kl., 

som lige nu bor i pavillonerne. Samtidig får vi en fin ny 

garderobe ved fællesrummet, hvor alle elever får en 

plads til tøj og sko m.m. Indtil da henviser vi til, at alle 

jakker, sko og tasker tages med ind i klasserne. I blokken 

får vi også et nyt natur og teknologi-lokale med udgang 

til grønnegården, så der kan være undervisning i faget 

både ude og inde. Vi glæder os til at tage det nye i brug. 

 

Velkommen til alle nye børn & voksne 
Vi kan med stor glæde meddele at vi har ansat en ny 

underviser. Jascha er uddannet lærer, har erfaring både 

fra friskoleverdenen og folkeskolen. Han har undervist i 

flere fag og kommer især til at undervise i matematik på 

mellemtrinnet, idræt og natur og teknologi. Vi kan byde 

Jascha velkommen d. 1/10-19 

 

 



Tysk/fransk 
I 5.- 6. klasse er tysk et obligatorisk fag, mens det i 7.-

9. klasse bliver et tilbudsfag. 

Tysk eller fransk (2. fremmedsprog)  

er en forudsætning, hvis eleven  

skal på en gymnasial ungdomsuddan- 

nelse. Når vi bliver spurgt, hvorfor  

man skal have endnu et sprog, så  

svarer vi, at Tyskland er vores nabo 

 og en tæt samarbejdspartner. Fransk tales i en stor del 

af verden. At lære et nyt fremmedsprog er også en 

øvelse i at lære at lære, dvs. at blive bevidst om, 

hvordan man bedst tilegner sig viden og kompetencer – 

altså: hvordan lærer  

jeg noget nyt? I udsko- 

lingen har vi erfaring  

for, at nogle elever  

har fravalgt 2. frem- 

medsprog for at kun- 

ne fordybe sig i dansk  

og matematik. Hvis 

 man fravælger 2. frem- 

medsprog har man  

IKKE fri i disse timer, men har anden undervisning i 

samarbejde med egen lærer. 
 

 

  

 

Linjer og lejrskole i udskolingen 
I år har vi følgende linjer: 

- International 

- Sport & sundhed 

- Innovation & science 

- Krea & håndværk 

I skrivende stund er der lukket for tilgang til linjerne 

Sport & Sundhed samt til Krea & håndværk.  

 

I disse uger er 8. årgang på lejrskole. 8.z er på 

Brorfelde i denne uge – 8.y tager til Aarhus i uge 37 og 

8.v-x tager ligeledes til Aarhus i uge 38. Vi ønsker dem 

en rigtig god tur og håber, at de får nogle gode 

oplevelser, som de har glæde af længe. 

 

Mvh. Tina Kaas Jensen, Birthe Slott Nielsen, Anja Seibæk 
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