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Ollerup d. 30/10-2019 

Nyhedsbrev november 2019 
 
Tak til alle, der bidrog på arbejdsdagen i lørdags. Arbejdsdagen er en af forudsætningerne for, at vi 

kan holde omkostninger til håndværkere og vedligeholdelse nede.  

November byder bl.a. på Børns Billeder, en emneuge/projektuge, skoleindskrivning, og skolens 

fødselsdag/lanternefest. 

Børns billeder 2. og 3. november 

Kom til børnekunstudstillingen Børns 
Billeder lørdag d. 2. og 3. november på 
Ollerup Friskole.              

Emne/ projektuge 

I uge 45 bryder vi skemaet op og arbejder 
med emner og projekter på tværs af 
årgangene. 
Klasselærere og teams orienterer jer om 
planerne for de enkelte klasser. 

Skoleindskrivning 7. november 

Vi afholder skoleindskrivning for 
kommende børnehaveklasse torsdag d. 
7/11 kl. 16.30-17.30. Den nye 
børnehaveklasse begynder på skolen 
allerede 1. april, fordi Svendborg Kommune 
har indført Forårs SFO. 
Vi glæder os til at byde velkommen til de 
nye børn og de nye familier. 
Lad mig benytte lejligheden til at opfordre 
jer til at tjekke, om I har husket at melde 
små søskende ind på skolen! 

Skolens fødselsdag 11. november 

Skolens 152-års fødselsdag mandag d. 11. 
november fejres vanen tro med indskolingens lanterneoptog. Optoget begynder lige efter 
morgensang kl. 8.20. Jeg skal gøre opmærksom på, at vi ikke ønsker kameraer til 
lanterneoptoget. Det tager for meget af stemningen. Forældre, bedsteforældre og andre 
interesserede er velkomne. 
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Bjarke stopper i Fantasien 

En af vores dygtige pædagoger – Bjarke – har valgt at stoppe som pædagog i Fantasien. Bjarke 
har valgt at starte i et firma, der arbejder med træ og legeredskaber. Tusind tak for din store 
indsats, Bjarke. Vi håber du bliver glad for dit nye arbejde. 

Byggeri og flytning af klasser 

Vi forventer at nedbrydning af Fantasien går i gang i december eller januar. 
Det kræver naturligvis nogle flytninger i huset. 
Vi har lavet en plan i 4 etaper for ’genhusning’ i byggeperioden. Den ser sådan ud: 

1. Sundhedsplejersken flytter til lokalet i Bulderby over 4. klasse. 
Kontor flyttes til sundhedsplejerskens rum. 
(Kontoret er flyttet på arbejdsdagen i lørdags) 

2. Der etableres lydisolering i det gamle kontor (Arbejdet er i gang)  
Der etableres midlertidig deling af gymnastiksalen, så den ene del bliver klar til at 
være musiklokale. (November) 

3. 1. klasse flytter til det gamle kontor. 
Musik flyttes til gymnastiksal. 
Børnehaveklasse/ Fantasien flyttes til nuværende musik. 

4. 4. klasse flytter til ’Det ydre rum’ ved siden af billedkunst. 
Lokale i Bulderby klargøres til Forårs-SFO. (Marts 2020) 

Første etape blev afviklet på arbejdsdagen, og Polle og Gitte er godt i gang med at gøre det 
’gamle’ kontor klar til 1. klasse. I november får vi brug for hjælp en eftermiddag eller to til at 
flytte ting og garderober fra børnehaveklassen, 1. klasse og Fantasien.  
 
Jakob 
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