
 

Se mere på www.astrup-vendsyssel.dk eller på facebookgruppen ”Astrup Sønderskov Friskole” 
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Indsamling til Astrup-Sønderskov Friskole 

 

Kære borger i Astrup, Sønderskov og omegn 

Som de fleste nok er bekendt med, står vi over for etableringen af en friskole for områdets børn til august 

2015. 

 

I den forbindelse forestår der et stort arbejde frem mod skolestarten, hvor vi allerede er langt i processen. 

Første rate på 20.000 af i alt 30.000 kr. er indbetalt til undervisningsministeriet, og vi har således opnået ret 

til at starte skolen op. 

 

Der er afholdt stiftende generalforsamling for den selvejende institution Astrup Sønderskov Friskole, hvor 

der af forældre og lokale interesserede blev valgt en bestyrelse, som skal stå for opstart og drift af skolen. 

 

Der er endvidere etableret en støtteforening kaldet skolekredsen, hvis opgave det er at indsamle midler til 

opstart og kontinuerlig støtte i forbindelse med skolens drift. 

 

Status er, at der er afholdt forældremøder på skolen med stort set alle nuværende klasser og bestyrelsen 

fornemmer en stor opbagning til projektet fra forældrekredsen. Vi er derfor helt sikre på, at der starter en 

friskole efter sommerferien og håber på bred støtte i lokalsamfundet, især i forhold til at kunne sende et 

stærkt signal til pengeinstitut og andre samarbejdsparter, samt have mulighed for at købe bygninger og 

inventar på Skolestien i Astrup af Hjørring Kommune. 

 

Det kræver økonomiske midler at købe, opstarte og drive en skole, og vi har derfor behov for en betydelig 

opstartskapital.  

Vi har således fra d. 21.11.14 valgt at påbegynde indsamling ved at kontakte alle borgere i området med 

håb om, at I vil støtte projektet med et beløb. 

 

Hvis man vælger at donere et beløb og ikke allerede er medlem af skolekredsen, bliver man automatisk 

passivt medlem ved donation. 

 

I skolebestyrelsen og skolekredsen har vi en ambition om at indsamle et beløb mellem kr. 300.000 og 

500.000. 

 

På forhånd tak for alle bidrag både store som små. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Astrup-Sønderskov Friskole 


