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Ollerup d. 31/5-2021 

Nyhedsbrev juni 2021 
 

Kære elever, forældre, ansatte og skolekreds 

 

Så blev det juni. Solen skinner, genåbningen fortsætter og alle klasser fra 2.-9. er i 

gang med at planlægge lejrskoler, der skal afvikles i uge 24. Det er skønt, at vi igen 

har mulighed for at mødes til generalforsamling, forældremøder og andre sociale 

arrangementer. 

Hjertestarter til Ollerup Friskole 
På søndag indsamles der på de fysiske ruter. Sammen med de digitale indsamlere har 

vi nu indsamlet penge nok til at få en hjertestarter på skolen. 

Tak til alle jer, der har bidraget ved at gå en rute, indsamle digitalt eller har bidraget 

økonomisk til en hjertestarter på Ollerup 

Friskole. 

Grundlovsdag 5. juni 
Vi kan desværre ikke invitere forældre med 

til Grundlovsfest i år. I kan følge med 

livestream. Linket offentliggøres senere. 

Klasselærer informerer om mødetid og 

sted. Forårs-SFO er ikke med denne dag. 

Se det flotte program ➔ 

Generalforsamling søndag d. 13/6 
Generalforsamlingen er skolens øverste 

myndighed. Her diskuteres skolens 

udvikling og bestyrelsen vælges.  

På valg er: Jesper Vognsgaard 

(genopstiller), Thorkil Fonnesbech 

(genopstiller), Sandie Krogh Lysgaard-

Hansen (genopstiller) og Susanne Linnet 

Aagaard (genopstiller ikke). 

Vi byder nye kandidater til bestyrelsen 

velkommen, men vil samtidig orientere om, 

at der er kandidater nok. Så man skal 

endelig ikke blive hjemme af frygt for 

pludselig at blive presset til at stille op☺ 

Vi håber på stort fremmøde til general-forsamlingen søndag d. 13. juni kl. 15-17.  

 

15.00-15.30: Koncert med Tom Bjerg 

15.30-17.00: Generalforsamling (dagsorden er udsendt på Viggo) 

 



www.ollerupfriskole.dk 

 

Borgermøde 5762 14/6 
Der afholdes borgermøde i foreningen Forum 5762 mandag d. 14/6 kl. 19.00.  

Denne gang foregår det på Ollerup Friskole, bla. i håb om at kunne aktivere flere folk 

fra Ollerup og omegn. Jeg håber, at en del lokale forældre vil bakke op om 

arrangementet. 

Skolefoto 23. og 24. juni 
Vi får foretaget skolefoto d. 23. og 24. juni af Gauss Foto. Alle elever får sedler med 

hjem i taskerne, når vi nærmer os. 

Vigtige datoer i juni - overblik 

 5/6   Demokratifestival/ grundlovsfest 
 13/6   Generalforsamling 
 14/6   Borgermøde Forum 5762 på Ollerup Friskole 
 14-18/6 Lejrskole-uge for 2.-9. klasse 
 21/6   Dimissionsfest for 9. klasse og forældre 
 24/6   kl. 17-19  Bandafslutning  

   kl. 19-20  Sangaften med 9. klasses elever som værter  
 
Jakob 
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