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Ollerup d. 29/4-2021 

Nyhedsbrev maj 2021 
 

Kære elever, forældre, ansatte og skolekreds 

Maj måned er tiden med eksamen for de store elever, forældremøder i klasserne og 

normalt også lejrskoler, som vi i år håber, vi kan afvikle i juni. 

Et skoleår er næsten passeret, og man har en fornemmelse af, at de mange skemaer, 

ændrede planer osv. har sat sine spor. Vi har stor forståelse for, hvis de elever, der har 

brug for kontinuitet, struktur og ro, kan være slidte på nuværende tidspunkt. 

Jeg vil bringe en stor tak til alle de ansatte omkring skolen for at have holdt humøret 

oppe på trods af de skiftende rammer omkring deres arbejde. 

Mens vi igen-igen afventer de nye retningslinjer… 
De nuværende retningslinjer udløber torsdag d. 6. maj. Der er stort politisk pres for at 

få alle elever tilbage i skole. I sidste instans er det nogle smittetal i et regneark 

kombineret med en politisk prioritering, der afgør, om vi kan få de store elever 

tilbage på fuld tid igen. Vi håber…og får det bedste ud af situationen.    

Så snart de nye retningslinjer er på plads, får I naturligvis en orientering. 

Vi glæder os til, vi igen kan skabe skole sammen uden at skulle ’administrere 

retningslinjer’. 

Grundlovsdag 5. juni er en skoledag 
Vær opmærksom på at Grundlovsdag lørdag d. 5. juni er en skoledag på Ollerup 

Friskole fra kl. 10-13. I år kan vi ikke fejre den i de skønne rammer på højskolen, 

men vi har i stedet base på friskolen. Der vil være fokus på demokrati, deltagelse i 

fællesskaber og historien om grundloven. Og så vil der ind imellem blive 

transmitteret live fra scenen på højskolen. Program følger senere. 

Generalforsamling søndag d. 13/6 
Forsamlingsforbuddet hæves 12. juni til max. 100 

personer. Det betyder, at vi højst sandsynligt (hvis 

retningslinjerne tillader det) kan afholde 

generalforsamling efter 12/6. Det er af stor betydning 

for os at gennemføre generalforsamlingen med fysisk 

tilstedeværelse. Vi håber på stort fremmøde og har 

derfor valgt at lægge generalforsamlingen søndag d. 

13. juni kl. 15-17. Sæt X i kalenderen – med risiko for at den bliver udskudt. 

Indkaldelse og dagsorden følger senere. 

Ændringer i kalenderen 
Små justeringer i kalenderen: 

• Midsommerfest aflyses. 
• Bandafslutning torsdag d. 24/6 kl. 17-19. Herefter sangaften i det fri med 

9. klasses elever som værter. 
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Forårs-SFO godt i gang 
Der er kommet godt gang i vores Forårs-SFO. Den store omvæltning fra børnehave 

til skole ser ud til at gå rigtig fint, og vi har heldigvis gode folk (nyansatte og 

fastansatte), der bare går ind i projektet med god energi. 

I nye forældre: kom og spørg, hvis der er stort eller småt, der undrer jer! 

Når vi begynder næste skoleår, får I en skolefolder med en kalender og en beskrivelse 

af årets arrangementer mm. 

Hjertestarter til Ollerup Friskole 
Hvis vi stiller med 15 indsamlere til landsindsamlingen d. 30. maj, får vi en 

hjertestarter på Ollerup Friskole. Den skal placeres ved multibanen, så den også kan 

anvendes efter skoletid. 6 indsamlere er tilmeldt, så vi mangler bare 9 indsamlere. 

Deltag ved at tilmelde dig på dette link: ’Hjertestarter Ollerup’. Husk det er også 

muligt at starte en virtuel indsamling. 
 

 

 

 

 
Jakob 

 

 

 

 

https://deltag.landsuddeling.dk/hjertestarter.aspx?hjertestarterid=2720&fbclid=IwAR2VQBv3wS5WmojPgmB1g8YoJkDgdMagZUHpk3fN7q0ykHMVdFcSB_tmB4E
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