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Ollerup d. 1/10-2017 

Nyhedsbrev oktober 2017 
 
Det har været en begivenhedsrig start på 
jubilæumsåret. Teaterforestillingen endte som en 
bragende succes. Det er skønt at se, hvordan over 
190 elever kan være med som en lille del af noget 
stort. Det er helt sikkert en oplevelse de vil huske i 
mange år. 
8. og 9. klasse har i september været på lejrskole i hh 
Flensborg og Prag. I kan finde fotos fra turene på 
www.facebook.com/ollerupfri 
Oktober måned byder på årets første ’Åben scene’, 
Skolernes Motionsdag, efterårsferie og en 
arbejdsdag.   
           Thorkil Fonnesbech tog dette flotte foto efter forestillingen  
    

Jubilæumsreception, bogudgivelse og forældrefest 11. november 

Jubilæumsteateret var bare første arrangement i vores 
150 års jubilæumsår.  
Næste arrangement er 11. november på skolens 
’rigtige’ 150 års fødselsdag, hvor vi har afslutning på 
en historisk emneuge, reception med bogudgivelse kl. 
11-14 og forældrefest om aftenen. Sæt kryds i 
kalenderen d. 11/11. Bogredaktionen har set den 
færdige bog og vi kan afsløre, at det er en meget flot 
bog, som vi glæder os til at udgive.  
Titel: Skolen på torvet. 

Skolens samlede evaluering 2016/17 

Hvert år udvælger vi nogle særlige områder i forhold til skolens undervisning, som vi ønsker 
at evaluere. Sidste år evaluerede vi undervisningen på skolens mellemtrin og i overbygningen. 
Resultatet er nu sammenfattet i 2 foldere: ’Den røde tråd – Ollerup Friskole fra 4. til 9. klasse’. 
Folderne skulle gerne være uddelt i 4. til 9. klasse. I kan også finde dem elektronisk hér: 
http://www.ollerupfriskole.dk/evaluering 

Ferie- og fridage  

En del af jer forældre vælger at afholde ferie i skoleuger. Der er også en del, der giver jeres 
børn en enkelt fridag engang imellem. Vi synes på den ene side, at det er skønt at I får noget 
tid sammen med jeres børn, når I har mulighed for det. Men vi kan også se, at det betyder en 
manglende kontinuitet i klasserne. Så jeg vil gerne opfordre jer til at overveje meget, når i 
fritager jeres børn fra skole. I skal bestemt have lov til at gøre det, når det er vigtigt og 
nødvendigt. Men det er også vigtigt at I hjælper os med at vise, at vi prioriterer skoletiden. Vi 
tror, det er vigtigt for børnene, at de føler sig som en vigtig del af fællesskabet – og en vigtig 
del af det, der foregår i skolen. Det håber jeg, I vil bakke op om!                                             
Ellers er de generelle retningslinjer, at kortere planlagt fravær meldes til klasselæreren, mens 
fravær på en uge eller mere meldes til skolelederen.  
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Byggeri 

Vi har nu for alvor sat gang i byggeprocessen på Ollerup Friskole. Der er nedsat et 
byggeudvalg, der kan hjælpe bestyrelsen og undertegnede med at træffe de rigtige 
beslutninger i processen. Lige nu får vi 2 uafhængige arkitekter til at komme med hver deres 
bud på at løse de bygningsmæssige udfordringer på skolen. Det bliver spændende at følge 
processen – og hvis alt går vel tager vi første spadestik i løbet af 2018. 

Magasinet Friskolen 
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   9. klasse i Prag 
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