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Ollerup d. 28/8-2020 

Nyhedsbrev september 2020 
 

Kære elever, forældre, ansatte og skolekreds 

 

Skoleåret er godt i gang, vi har indtaget de nye lokaler i indskolingen og fritidsordningen og der er 

forældremøder i alle klasser i august og september. 

Ny bygning – hip-hurra 

Sidste torsdag blev vores fine nye indskoling og fritidsordning indviet. Det er 
ren luksus med store klasselokaler, dejligt fællesområde/ SFO, mødelokaler, 
88 garderober, kontor og åbning ud mod legepladsen. Indvielsen blev pga. 
Covid-19-retningslinjerne en 'lille fest' og desværre uden børn. Vi har i dag 

holdt indvielse for børnene. 
Hvad skal den nye bygning hedde? 
Vi har udskrevet en navnekonkurrence. Kom med gode forslag til et godt 
navn til den nye bygning. Skriv forslag til Jakob her på Viggo. Et lille udvalg 
vil vurdere forslagene i løbet af september. Sidste frist for gode navne er 
onsdag d. 9. september. 

Covid-19 retningslinjer 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev fik vi før sommerferien retningslinjer fra sundhedsstyrelsen. De 

medfører, at al undervisning skal gennemføres, men stadig med fokus på bla. håndhygiejne og 

afstand. Den generelle anbefaling er 1 meters afstand og 2 meter ved sang eller råb. Dette gælder 

dog ikke, når eleverne har musikundervisning klassevis. 

Åbent hus for 0.-6. klasse – byvandringsteater for 7.-9. klasse 

I næste uge er der emneuge for alle på skolen. Der arbejdes med forskellige emner i 0.-6. klasse, og 

der afsluttes med ’Åben skole’ lørdag kl. 9-11. 7.-9. klasse sætter teater op i et samarbejde med 

Torben Hansen. Det afsluttes med forestillinger i Svendborg torsdag, fredag og lørdag. Da det er et 

samarbejde med et eksternt firma koster billetterne 68 kr. for voksne og 38 kr. for børn. I kan som 

forældre på skolen få udgiften til billetterne refunderet ved at henvende jer på skolens kontor med 

billetten. 

Skolefoto 14.-16. september 

Alle elever og klasser vil blive fotograferet af det lokale 

firma Click Svendborg i dagene 14.-16. september. Man 

bestiller selv fotos online og kan efterfølgende få mulighed 

for at få fotograferet søskende mm. i Svendborg. Mere info 

følger i september. 
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Borgermøde 28. september kl. 19-21 

Der afholdes borgermøde på Ollerup Friskole mandag d. 28. september. Det er gruppen 

Forum5762, der står for borgermødet. Forum5762 er en initiativgruppe af folk fra foreningslivet, 

skoleverdenen, erhvervslivet og civilsamfundet, der samlet set har interesse i at arbejde for 

udvikling af lokalområdet under postnummeret 5762 i den vestlige del af Svendborg Kommune. 

Gruppen vil rigtig gerne se flere repræsentanter fra Ollerup. Læs mere om det gode initiativ her: 

www.forum5762.dk 

Morgensamling i mini-udgave 

Morgensamling er en vigtig del af hverdagen for en friskoleelev. Vi har 

derfor overvejet, hvordan vi igen kan afholde morgensamling og samtidig 

leve op til sundhedsstyrelsens retningslinjer.   

Efter emneugen begynder vi at afholde morgensamling for to klasser ad 

gangen i skolens aula. Det betyder, at eleverne én dag hver uge skal gå til 

morgensamling. De to klasser adskilles i aulaen, så vi kan overholde 

afstandskriteriet. 

Når klassen har morgensamling, møder man kl. 8.05. De øvrige dage har 

man løbende ’tjek ind’ mellem 8.05 og 8.20. 

 

Oversigt over morgensamling: 

Ugedag Klasse Musik til 

morgensang 

Øvrige lærere 

Mandag 1. og 6. klasse Tom Bjarne  

Tirsdag 0. og 5. klasse Tom Salina, Dorthe 

Onsdag 4. og 9. klasse Jesper Dorte B. 

Torsdag 3. og 8. klasse Jakob Heidi/ Dorte B., Mads 

Fredag 2. og 7. klasse Jesper Lise 

Forældremøder 

September er højsæson for forældremøder. Kom og hør om lærernes planer for skoleåret og vær 

med til at bakke op om klassens trivsel. Forældremøder må gerne afvikles – igen med fokus på 

håndhygiejne og afstand. 

Skolepatruljer 

Hver morgen står skolepatruljerne fra 6. klasse klar til at 

hjælpe de mindre elever over vejen ved Øster Skerningevej.  

I denne periode har eleverne ’løbende tjek-ind’, og 

skolepatruljerne vil stå klar kl. 8.00-8.15. 

Afskedsreception for Anne-dorte 

Anne-dorte har efter 22 år som lærer på Ollerup Friskole valgt at gå på efterløn. Vi vil derfor 

invitere til reception Torsdag d. 24. september kl. 16-17. 

Det vil glæde os – og Anne-dorte – at se kollegaer, familie, forældre og tidligere elever til 

afskedsreception. 

2 medlemmer til Udeareal-udvalg 

Vi vil gerne etablere et Udeareal-udvalg – et udvalg til udvikling og forskønnelse af skolens 

udearealer. Vi vil gerne invitere 2 forældre med i udvalget, der får til opgave at lave en overordnet 

plan for, hvordan skolens udearealer skal udvikles de kommende år. 

Har du æstetisk sans og et godt blik for haver og legepladser, eller er du ’byg-selv-legeplads-

entusiast’ så meld dig til udvalget. Henvend dig til Jakob. 

http://www.forum5762.dk/
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Anderledes prøver proces 

Vi har det seneste år arbejdet med processen ’Folkeskolens afgangseksamen eller anderledes prøver 

på Ollerup Friskole’. Det er et stort og omfattende arbejde. Processen blev sat på pause omkring 

januar, men udvalget er nu klar til at fortsætte arbejdet. Målet er, at vi til generalforsamlingen i april 

2021 skal fremlægge bestyrelsens og skoleledelsens forslag til, om vi i fremtiden stadig vil tilbyde 

folkeskolens afgangseksamen eller om vi vil lave vores egne prøver. 

Vi er klar over, at det er et følsomt emne, 

der ligger mange forældre på sinde. 

Udvalget vil derfor gøre sig umage med at 

orientere jer forældre grundigt undervejs i 

processen. Det er vigtigt for os, at der er stor 

gennemsigtighed i processen, så I forældre 

har mulighed for at komme med input og 

indvendinger. 

Vi har oprettet en side på skolens 

hjemmeside, hvor vi løbende vil opdatere 

med relevant information om udvalgets 

arbejde.  

Den finder I her: http://www.ollerupfriskole.dk/folkeskolens-afgangseksamen-eller-anderledes-pr-

ver- 

Vi vil desuden invitere jer til 2 møder i løbet af skoleåret, hvor I får mulighed for at bidrage til 

processen. Udvalget består af repræsentanter fra bestyrelsen, skoleledelsen og lærerne. 

 

Jakob 

http://www.ollerupfriskole.dk/folkeskolens-afgangseksamen-eller-anderledes-pr-ver-
http://www.ollerupfriskole.dk/folkeskolens-afgangseksamen-eller-anderledes-pr-ver-
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