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Ollerup	  d.	  3/3-‐2015	  

Nyhedsbrev	  for	  marts	  
	  
Foråret	  er	  på	  vej.	  Det	  mærkes	  på	  det	  stigende	  
aktivitetsniveau	  på	  legepladsen,	  det	  ses	  på	  de	  lyse	  
morgener,	  mudderet	  på	  gummistøvlerne	  og	  på	  børnenes	  
røde	  kinder,	  når	  de	  kommer	  ind	  fra	  frikvarteret.	  
Der	  er	  4	  gode	  skoleuger	  i	  marts,	  praktikanter,	  projektuger	  
og	  en	  idéaften.	  
	  

Praktikanter	  uge	  11-‐13	  
I	  ugerne	  11-‐13	  får	  vi	  besøg	  af	  8	  kratikanter	  fra	  Den	  frie	  Lærerskole.	  Praktikanterne	  følger	  med	  
forskellige	  lærere	  og	  overtager	  I	  et	  vist	  omfang	  undervisningen	  den	  sidste	  uge.	  Vi	  glæder	  os	  til	  
at	  få	  besøg	  af	  de	  studerende,	  vise	  vores	  gode	  skole	  frem	  og	  få	  en	  dialog	  om	  god	  undervisning.	  
	  

Projektuger	  i	  mellemtrin	  og	  overbygning	  
Onsdag	  d.	  11.	  til	  fredag	  d.	  20.	  marts	  er	  der	  projektuger	  for	  mellemtrin	  og	  overbygning,	  mens	  
indskolingen	  har	  klasselærer-‐dage.	  Det	  giver	  mulighed	  for	  dage	  med	  tid	  til	  faglig	  fordybelse.	  
	  

Idémøde	  19.	  marts	  kl.	  19.00	  –	  kreative	  hænder	  i	  Ollerup	  
Har	  du	  kreative	  ideer	  til	  hvorledes	  vi	  fortæller	  og	  markedsfører	  den	  gode	  historie	  om	  vores	  
friskole,	  vil	  vi	  gerne	  invitere	  dig	  til	  en	  idéaften	  på	  Ollerup	  Friskole	  torsdag	  d.	  19.	  marts	  kl.	  
19.00.	  Aftenen	  vil	  blive	  styret	  af	  udviklingskonsulent	  Kjeld	  Læssøe,	  og	  det	  er	  vores	  håb,	  at	  vi	  
får	  mange	  gode	  ideer,	  som	  vi	  kan	  bruge	  I	  det	  videre	  arbejde	  med	  at	  markedsføre	  Ollerup	  
Friskole	  som	  byens	  og	  hele	  omegnens	  skole.	  KOM	  OG	  VÆR	  MED!	  
	  

Multibane	  
Det	  kolde	  vejr	  satte	  desværre	  ind	  i	  november,	  hvilket	  betød,	  at	  multibanen	  ikke	  kunne	  gøres	  
færdig	  i	  efteråret.	  Vi	  venter	  på	  lidt	  varmere	  vejr.	  Temperaturen	  skal	  være	  højere	  før	  det	  er	  
muligt	  at	  lime	  kunstgræs	  på	  banen.	  Så	  vi	  håber	  at	  kunne	  åbne	  multibanen	  i	  april	  måned.	  
	  

Demokratifestival	  2015	  
Ollerup	  Friskole	  er	  sammen	  med	  Efterskolen,	  Højskolen	  og	  
Den	  frie	  Lærerskole	  i	  gang	  med	  at	  arrangere	  en	  
demokratifestival.	  Anledningen	  er	  100-‐års	  jubilæum	  for	  
grundlovsrevideringen	  i	  1915,	  der	  bl.a.	  gav	  kvinderne	  
stemmeret.	  Se	  det	  storstilede	  arrangement	  i	  folderen	  på	  
opslagstavlen	  eller	  i	  den	  vedhæftede	  fil.	  
	  
	  
Jakob	  


