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Ollerup	d.	30/8-2019	

Nyhedsbrev september 2019 

Kære	forældre,	ansatte	og	skolekreds	
September	byder	på	en	del	spændende	arrangementer.	Man	kan	bl.a.	komme	til	Bymarked,	
forældremøder	og	til	et	oplæg	om	iPad	og	sociale	medier.	

NU skal vi byggeJ 
Vi	har	nu	endelig	fået	byggeprojektet	på	plads	med	arkitekterne	Steffen	
Søby	og	Niels	Hammerich,	entreprenør	Keld	Herman	og	med	vores	bank	–	
Spar	Nord.	I	løbet	af	efteråret	søges	der	byggetilladelse	og	efter	planen	skal	
nedrivning	gå	i	gang	december	2019/	januar	2020.	Hvis	alt	går	efter	planen	
står	byggeriet	klar	til	skolestart	august	2020.	
Se	skitserne	til	det	nye	byggeri:	http://www.ollerupfriskole.dk/byggeri-
2020	
Vi	er	i	gang	med	at	lave	en	plan	for,	hvordan	vi	huser	børnene	i	byggeperioden.	

Forældremøder 
September	er	højsæson	for	forældremøder.	Kom	og	
hør	om	lærernes	planer	for	skoleåret	og	vær	med	til	
at	bakke	op	om	klassens	trivsel.	

9. klasse lejrskole på Malta 
Anne-Dorte	og	Jakob	tager	med	9.	klasse	på	lejrskole	
på	Malta	d.	2.-6.	september.	

Ollerup Bymarked 7. september 
Forberedelserne	er	godt	i	gang	til	Ollerup	Bymarked.	
Vi	glæder	os	til	at	byde	hele	byen	ind	til	marked					è	

2 oplæg om iPads og sociale medier 19. september 
Vi	inviterer	torsdag	d.	19.	september	til	2	forskellige	
oplæg	om	iPads	og	sociale	medier.	Se	invitationen	
nederst.	Tilmelding	på	Viggo.	

Åben scene mandag d. 23/9 
Årets	første	’Åben	scene’	løber	af	stablen	mandag	d.	
23/9	kl.	10.50-11.30.	Eleverne	optræder	for	
hinanden	med	musik	og	anden	underholdning.	

Folkeskolens afgangseksamen, anderledes prøver eller prøvefri skole? Sæt X i kalenderen 2/10-2019 
Vi	inviterer	til	et	vigtigt	arrangement	onsdag	d.	2.	oktober.	Bestyrelsen	har	besluttet	at	bruge	
dette	skoleår	på	at	undersøge	fordele	og	ulemper	ved	at	tilbyde	folkeskolens	afgangseksamen,	
hvilket	vi	gør	nu.	Se	beskrivelse	af	arrangementet	nedenfor.	
Det	er	en	meget	vigtigt	beslutning,	som	vi	ønsker	at	involvere	jer	
forældre	i.	Vi	håber	derfor	på	massivt	fremmøde.	Tilmelding	på	
Viggo.	
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2 arrangementer om iPads og sociale medier 
 
Torsdag d. 19. september har vi 2 forskellige arrangementer om iPads og 
sociale medier. 
 
Kl. 17-18: Kend dit barns iPad (v. Jakob Ringgaard) 
• Hvordan er sikkerheden på dit barns iPad? 
• Hvordan opretter jeg et apple id til mit barn? 
• Hvordan sætter jeg begrænsninger på iPad’en? 

Efter oplægget vil der være tid til, at prøve selv. Tag 
gerne dit barns iPad med.  
 
 
KL. 18-19: Sikker ’færdsel’ på nettet (v. Marianne Grønbeck) 

• Marianne Grønbech fra SSP kommer og 
ridser de vigtigste ting op i forhold til, 
hvordan man kan hjælpe sit barn til så 
sikker “færdsel” på nettet som muligt.   
Efter oplægget vil der være mulighed for 
at stille spørgsmål til Marianne.  

 
 
I er meget velkomne til begge arrangementer, men oplægget fra Marianne 
Grønbech henvender sig primært til forældre med børn fra 3. klasse og 
ældre.   
 
 
MVH Jakob 
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FOLKESKOLENS AFGANGSEKSAMEN,  
ANDERLEDES PRØVER ELLER PRØVEFRI SKOLE      

PÅ OLLERUP FRISKOLE? 
 
¨ Skal vi fortsat tilbyde folkeskolens afgangseksamen på Ollerup Friskole, eller skal vi udvikle 

vores egne prøver som afslutning på 10 års skolegang? 
¨ Hvilke fordele og ulemper er der, når man forpligter sig til den samlede prøvepakke – FP9? 
¨ Hvilken viden og hvilke erfaringer fra fagfolk og andre skoler kan vi trække på? 
¨ Hvordan sikrer vi, at vores elever får de bedste muligheder for at få den uddannelse, de 

ønsker, efter Ollerup Friskole? 
 

Vi inviterer til en aften på Ollerup Friskole med 3 
forskellige perspektiver på folkeskolens afgangseksamen 

onsdag d. 2/10 kl. 18.30-21.00 
 
Der kommer 3 indlæg fra: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Niels Jakob Pasgaard   Helle Jørgensen           Jesper Hasager Jensen 
       cand. pæd. i filosofi og                        skoleleder Middelfart Friskole              rektor Fåborg Gymnasium 
        lektor ved pædagogudd.                                           
 
Program: 
18.30-18.40  Velkomst og sang 
18.40-19.00  Indlæg 1 v. Niels Jakob Pasgaard 

”Hvad skal elever kunne når de forlader skolen, og hvordan sikrer vi, at de kan netop det? 
Kan det måles i en afgangsprøve – og hvem er det i så fald vi måler det for?” 
Oplægget sætter diskussionen om prøvefrie skoler ind i en mere overordnet pædagogisk-
filosofisk diskussion af, hvad en skoles opgave er. 

19.00-19.20  Indlæg 2 v. Helle Jørgensen 
 ”Hvordan kan man som friskole udvikle et reelt alternativ til folkeskolens afgangseksamen?” 
 Helle vil tage udgangspunkt i hendes egne erfaringer fra Middelfart Friskole, der er er  
 prøvefri skole. 
19.20-19.40  Indlæg 3 v. Jesper Hasager Jensen 
 ”Hvordan ruster vi vores elever bedst til det skoleliv, der følger efter grundskolen? Hvilke  
 erfaringer findes der på ungdomsuddannelserne ift. elever der kommer fra prøvefri skoler og 
 elever, der har gennemgået Folkeskolens Afgangseksamen?”    
19.40-20.45 Spørgsmål, samtale, debat 
20.45-21.00 Opsamling og den videre proces 


