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Ollerup d. 28/1-2020 

Nyhedsbrev februar 2020 
 
Byggeriet skrider planmæssigt fremad. I skrivende stund rejses der stålspær, så vi om lidt kan 
ane konturerne af bygningen. Der er masser at kigge på – både for store og små. 
Mange tak for hjælpen til de forældre, der har hjulpet. En særlig tak til Søren, Ulrik og Asbjørn 
(forældre til Sif, Ask og Hans) fordi I var hurtige til at gribe en motorsav og hjælpe! 
Februar måned byder på en vinterferie og et fastelavnsarrangement. 

Fastelavn mandag d. 24. februar 

Vi holder fast i den efterhånden traditionsrige fastelavnsfest 
på skolen. Alle elever kommer udklædte og får derved lov til 
at træde ind i en anden rolle. Dette er med til at styrke 
sammenhold og opbygning af fællesskab på tværs af 
klasserne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkeskolens afgangseksamen eller anderledes prøver på Ollerup Friskole 

Som tidligere nævnt har vi sat gang i en proces, der skal munde ud i en vurdering af, om vi 
fortsat skal tilbyde folkeskolens afgangseksamen eller lave vores egne prøver. 
Det er et spændende arbejde, der kræver tid, grundighed og inspiration fra andre skoler. 
Bestyrelsen og ledelsen har derfor besluttet, at vi vil bruge endnu et år på projektet, så vi først 
til generalforsamlingen i 2021 vil præsentere resultatet af vores arbejde. 
Der vil blive mulighed for at blive hørt i processen, og vi ændrer ikke noget med kort varsel.    

IT på Ollerup Friskole – møde 4. marts kl. 19-21 

Alle forældre, ansatte og elever fra 4.-9. klasse har nu deltaget i den IT-undersøgelse, som 
primært Susanne fra bestyrelsen har stået for. Vi vil i den forbindelse invitere alle forældre til 
møde, hvor vi præsenterer resultaterne af undersøgelsen. Det foregår onsdag d. 4. marts kl. 
19-21. Vi håber, at mange forældre vil have mulighed for at deltage. 

Når vi cykler i skoletiden… 

Når vi skal ’ud af huset’ og opleve noget, er vi tit afhængige af at kunne 
cykle. I den forbindelse vil vi gerne præcisere, at cykelturen er en del af 
undervisningen. Det er en del af undervisningen, fordi cykelturen byder på 
en fællesskabsoplevelse, frisk luft og motion. Hvis vi er heldige, kan man 
også opleve både modvind og en regnbyge på turen. Det er med andre ord 
både sundt og lærerigt at være med på turen. Og det gør noget ved 
oplevelsen, hvis en del elever springer cykelturen over. 
Der er naturligvis undtagelser. Og jeg forstår godt, at man kan fristes til at ’springe over, hvor 
gærdet er lavest’. Men lad os fremover holde fast i, at vi naturligvis cykler sammen. 
 
Jakob 

8.05-8.25 
8.25-8.45 
8.45-9.40 
 
10.00-11.00 
11.00-12.00 
12.00-12.55 

Morgensang 
Alle i klasserne, OB forbereder aktiviteter 
Boder med aktiviteter 
 - bid til bolle, mørkelagt rum osv. 
Alle slår katten af tønden udenfor (1 tønde pr. klasse) 

Hygge, lege i klassen, spisning og frikvarter 
Fastelavnsdans i aula 
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