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Nyhedsbrev november 2020 
 

Kære elever, forældre, ansatte og skolekreds 

 

Vi lever på alle måder i en mærkelig tid, hvor sundhedsstyrelsens anbefalinger og restriktioner  

dagligt vejleder os i forhold til, hvordan vi kan og skal leve vores liv. Det er til at forstå for os 

voksne, men jeg tænker ofte på, hvad det betyder for de børn, der lever med retningslinjer, 

restriktioner, mundbind, afstand, håndvask og sprit hver dag. 

Som friskole ser vi det bla. som vores opgave, at vække børnenes nysgerrighed og give dem 

livsmod.  

Hvordan gør vi det i sådan en tid? 

Det gør vi ved på den ene side at vise børnene, at vi sagtens kan følge sundhedsstyrelsens 

anbefalinger, og på den anden side vise dem, at der er rigtig meget, der faktisk kan lade sig gøre 

alligevel. 

Helt konkret gør vi det ved ufortrødent at afvikle arrangementer i stedet for at aflyse dem.   

➢ Vi skal ikke spørge os selv, om vi skal aflyse skolens fødselsdag med lanterneoptog… vi skal 
spørge os selv, hvordan vi kan holde skolens fødselsdag med lanterneoptog og samtidig 
tage retningslinjerne alvorligt. 

➢ Vi skal ikke spørge os selv, om vi skal aflyse de 2 vigtige skolemøder i november… vi skal 
spørge os selv, hvordan vi kan holde møderne og samtidig leve op til retningslinjerne for 
sådanne arrangementer. 

Jeg er klar over, at der kan være arrangementer, hvor det vil være mest fornuftigt at aflyse - og så 

gør vi det. Men vi har en forpligtelse overfor vores børn til at vise dem, at livet går videre og rigtig 

meget kan lade sig gøre – samtidig med at vi passer på hinanden og overholder anbefalingerne. 

Motionsdag – eleverne samlede penge ind til elevrådet 

Elevrådet tog et hurtigt initiativ til at samle penge ind.  

De arrangerede et sponsorløb til skolernes motionsdag og 

samlede hele 7.665 kr. ind. 

Tak for de flotte donationer – og flot løbet, unger! 

Det betyder, at elevrådet nu har 7.665 kr. til at arrangere tiltag, der er til gavn for fællesskabet på 

Ollerup Friskole. Ud over de 7.665 kr. giver skolen 10.000 kr. til elevrådet. 

Emneuge – projektuge 

I denne uge er der emneuge i indskolingen og på mellemtrinnet, mens overbygningen laver 

projekter. Emneugerne er for de fleste elever en kærkommen variation i forhold til uger med 

almindeligt skema. Det giver tid til fordybelse – uanset om man arbejder med Etiopien i 

indskolingen, laver Stop Motion og lydoptagelser på mellemtrinnet eller fordyber sig i et projekt i 

overbygningen. 

 
Farvel til Kari – velkommen til Anders 

Kari havde sidste arbejdsdag på Ollerup Friskole i fredags. Vi har været meget 

glade for Karis indsats. Tak for det. 

I dag begynder Anders Pugholm, der har været på orlov siden hans ansættelse i 

begyndelsen af august. Anders er dansk- og klasselærer i 7. klasse, underviser i 

engelsk, historie og madkundskab og skal desuden stå for 

specialundervisningen på skolen.                    Velkommen til Anders. ➔ ➔ ➔ 
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Skolens fødselsdag 11/11-2020 (13/11-2020) 

Ollerup Friskole fylder 153 år d. 11/11-2020. Der vil sædvanen tro være lanterneoptog med de 

yngste elever. Vi bliver dog nødt til at afholde det udendørs og med eleverne/ publikum fra 4.-9. 

klasse organiseret i klassevis rundt om multibanen, mens indskolingen går lanterneoptog. 

Lanterneoptoget foregår fredag d. 13/11. 

Vi lover at tage billeder og/ eller optage en lille video, så I forældre kan få en lille 

’stemningsrapport’ fra optoget.  

 
To møder i november bliver til ét møde 

Som nævnt i indledningen vil vi gerne afvikle arrangementer på skolen, så vidt det er muligt under 

de nuværende anbefalinger. 

Bestyrelsen og ledelsen har derfor besluttet, at vi inviterer til ét arrangement i november, i stedet for 

de planlagte to skolemøder. 

Det bliver et siddende arrangement med én meters afstand mellem hver deltager, og vi sørger for at 

alle retningslinjer bliver overholdt. 

Der bliver tilmelding til arrangementer, så vi kan planlægge det forsvarligt. Hvis der er mange 

deltagere, vil vi leje lokaler andet sted i byen, så alle kan være med. 

 

Program torsdag d. 19. november kl. 19.00-21.00  

• Kl. 19-20.30 
IT-undersøgelsen – hvad viser undersøgelsen? Og hvad 
betyder det for vores tilgang til IT på Ollerup Friskole? 
Susanne præsenterer IT-udvalgets nye anbefalinger. 

• Kl. 20.30-21.00 
Folkeskolens afgangseksamen eller anderledes prøver på 
Ollerup Friskole. Kort orientering om processen. Hvor langt 
er vi nået? Hvad arbejdes der konkret med? Og hvornår 
træffer vi en beslutning? 
Jakob orienterer om processen. 

Formand, Jesper Vognsgaard og næstformand, Thorkil Fonnesbech 
har lavet en lille video der varer ca. 5 minutter, som vi håber, at alle forældre vil se. 
Filmen/invitationen kan ses 
her: https://www.youtube.com/watch?v=T0OGHa_s4yo&feature=youtu.be 

Tilmeld jer til mødet ved at klikke på den orange boks øverst på 
startsiden på Viggo. 

Jakob 

 

 

9. klasse laver ’Verdensmåls-stole’ i faget iværksætteri 
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