
Hvor finder jeg mere?
Se mere på Køge Orienteringsklubs hjemmeside:

www.koegeok.dk

Her kan du finde flere turforslag, information 
om orienteringsløb og om hvordan du bliver 
medlem af klubben.

‚Find vej i Asgård Skole‘ er en del af det lands-
dækkende koncept `Find vej i Danmark´, der 
tilbyder en anderledes tur i skoven, parken eller 
byen med en forenklet udgave af et orienterings-
løb.

Har du lyst til flere udfordringer og prøve andre 
ruter, så findes der ruter i hele Danmark.

Se mere på:

www.findveji.dk

Asgård Skole

Fakta om skolen:
Asgård skole er en kommunal folkeskole med tilhø-
rende SFO og baserer som følge deraf sin virksom-
hed på folkeskolelovens formål.

Skolens mål:

Vi vil i trygge rammer uddanne/danne børnene til 
at fungere i og bidrage til det danske samfund.

Med udgangspunkt i det lokale miljø vil vi med 
faglig, social og kulturel læring skabe baggrund for 
at børnene kan begå sig sammen med andre samt 
sikre at de fastholder og udvikler egen identitet og 
selvværd.

Skolens udvikling sker med respekt for de lokale 
forhold og i dialog med børn og forældre.

Lidt om at færdes på skolens område: 
Vi modtager meget gerne gæster på skolen.

Vi tror på, at jo flere der benytter skolen, jo flere er 
der til at passe på skolen.

Husk at tage hensyn når du færdes på skolen.

Det betydet blandt andet:

❱  Hold evt. hunde i snor.
❱  Efterlad skolen pænt og ryddeligt.
❱  Benyt de opsatte skraldespande.
❱  Tag hensyn til andre brugere af skolen.

Organiserede grupper over 10 personer skal søge 
om tilladelse hos skolen inden de afholder et 
arrangement på skolens område.

Hvis du ønsker at benytte skolens areal i 
tidsrummet mandag til fredag fra 7-17 vil vi meget 
gerne aftale dette med dig.

Er du i tvivl?
Så er du altid velkommen til at kontakte skolen på 
telefon 56672700
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