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Ollerup d. 31/8-2017 

Nyhedsbrev august 2017 
 
Skoleåret er godt i gang. Eleverne havde kun haft 4 
almindelige skoledage, da vi startede teaterperiode op. 
Det er på én gang en skøn, lærerig og udfordrende proces 
at lave teater med så mange elever. Teaterstykket vises 
torsdag d. 31/8 og fredag d. 1/9 kl. 18.30. Vi glæder os – 
og håber på tørvejr. 

Årets gang på Ollerup Friskole 

I år er det et helt særligt år. I 150 år har der været friskole 
i Ollerup. Det skal fejres.  
Jeg håber, I alle har fået vores pjece ’Ollerup Friskole  
2017/18’ med kalender og beskrivelse af de 
arrangementer vi afholder i dette skoleår.                                                   2. klasse er klar til teater 

Forældremøder i september  

September er højsæson for forældremøder. Kom og mød de andre forældre og hør lærerne 
fortælle om planerne for det kommende skoleår. Jeg og Ulla deltager i nogle af 
forældremøderne, men ikke I alle. Hvis I har spørgsmål, må I endelig ikke tøve med at ringe 
eller skrive til mig på Viggo. 

 

 

 
 

Ny viceleder 

 
Mit navn er Ulla Madsen.  
Jeg er 48 år gammel. Jeg  
kommer fra en stilling  
som viceforstander på  
Musikefterskolen i  
Humble, hvor jeg var  
ansat i 23 år.  
Jeg bor stadig på skolen  
i Humble, men jeg drømmer om at finde et 
hus i Svendborg til mig og min familie. Jeg er 
gift med Peter, og sammen har vi drengene 
Jakob på 19 år og Nikolai på 16 år.  
På Ollerup Friskole skal jeg ud over at være 
viceskoleleder også undervise i matematik 
på 4. og på 6./7. klassetrin. Jeg glæder mig 
rigtigt meget til at lære alle børn, forældre 
og personale rigtig godt at kende.  
 

Ny SFO-leder 

Jeg hedder Karin og bor i Øster  
Skerninge med min mand og to  
yngste børn på 15 og 18 år.  
Den tredje på 20 er flyttet  
hjemmefra. Jeg har haft min,  
næsten, daglige gang her på  
skolen siden 2002, hvor min  
ældste datter startede, og til juni måned 2017, 
hvor yngstebarnet sluttede sin skolegang her.  
Jeg er uddannet lærer og har erfaring fra 
efterskole og specialskole, som begge er 
skoleformer med god kombination af både 
pædagogik og undervisning, hvilket nok er 
min spidskompetence. 
I min fritid er jeg glad for både at være ude, 
synge, strikke og bade året rundt – dog ikke 
alle fire ting på én gang!  
Jeg er allerede meget glad for mit nye job, 
hvor jeg skolemæssigt har en følelse af at 
være” vendt hjem!” 
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Skærmregler 

På Ollerup Friskole har alle elever iPads. Det giver en lang række muligheder i 
undervisningen, men vi oplever også, at det er vigtigt med klare linjer for skærmkulturen på 
skolen. 
Vi har fra skoleåret 2017/18 vedtaget følgende retningslinjer for brugen af iPads og 
mobiltelefoner: 

• Alle elever lukker deres iPad/ mobiltelefon kl. 7.50 om morgenen. 
• Elever, der har medbragt mobiltelefon i skolen, sørger for, at den er i tasken og er 

slukket 
• Elever i 0. til 5. klasse bruger kun iPad i undervisningen   
• Det er tilladt at hente apps til spil og sociale medier på iPad – facebook, instagram, 

snapchat mm – men eleverne skal slå notifikationer fra, så de ikke bliver forstyrret i 
undervisningen. Vi hjælper gerne med at slå notifikationer fra. 

For elever i overbygningen (6.-9. klasse): 

• Elever i overbygningen (6.-9. klasse) lægger deres mobiltelefon i iPad-skabet når 
undervisningen starter om morgenen – og får den igen efter sidste time. Hvis den skal 
bruges i undervisningen, åbner læreren for skabet. 

• Elever i overbygningen må bruge deres iPad i 2. frikvarter. 1. frikvarter kl. 9.40-10.00 
er skærmfrit.  

Tilskud til skolepenge, SFO og befordring 

Det er nu muligt at søge om tilskud til skolepenge, SFO-betaling og befordring. På Viggo kan I 
finde ansøgningsskemaer. Bemærk deadline på torsdag d. 7. september. Ansøgere kan ikke 
komme i betragtning efter denne deadline. 

Udlandsture for 8. og 9. klasse 

Der er udlandsture for 8. og 9. klasse i uge 38 og 39. 
8. klasse skal sammen med Jeppe og Ulla på udveksling i Flensborg, hvor vi for 2. år i træk har 
kontakt til en 8. klasse på Gustav Johannsen-skolen. Eleverne er en del af det danske 
mindretal syd for grænsen – og de kommer på genbesøg i Ollerup til foråret.   
9. klasse skal med Louise og undertegnede til Prag. Det bliver en spændende tur med besøg i 
bl.a. Theresienstadt og det gamle Prag – masser af kultur, historie og socialt samvær. 

PBS 

Jeg skal minde om at de forældre, 
der ikke er tilmeldt PBS vil blive 
opkrævet et administrationsgebyr 
på 50 kr. pr. måned. Det letter 
arbejdsgangene på kontoret, hvis I 
sørger for at tilmelde jer PBS. 
 
 
Jakob 
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