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Ollerup d. 30/9-2021 

Nyhedsbrev oktober 2021 
 

Kære elever, forældre, ansatte og skolekreds 

Nyansat lærer på skolen 
På mandag begynder Pernille Roug som nyansat lærer på skolen. Pernille er en erfaren 

indskolingslærer. Hun har tidligere arbejdet på Kertemindeegnens Friskole og har de seneste 4 år 

været ansat på Øster Aaby Friskole. Pernille vil være dansk- og klasselærer i 1. klasse, 

matematiklærer i 2. klasse og P-fags-lærer på mellemtrinnet. Derudover får hun ansvaret for iPads. 

Hun har stor erfaring og indsigt i at anvende iPads i undervisningen. Hun er desuden også 

læsevejleder. 

Velkommen til dig, Pernille! 

Bevægelsesterapeut med i undervisningen i oktober 
Vi har været heldige at få en bevægelsesterapeut tilknyttet skolen i hele oktober måned. Marina 

Hosbond Lange skriver: 

Hej! 

Jeg er uddannet lærer, danse-og 

bevægelsesterapeut samt antropolog. 

Sidstnævnte har jeg arbejdet med innovation 

inden for velfærdsprojekter gennem kvalitativ 

analyse. Jeg er optaget af, hvordan vi kan 

’designe’ meningsfulde bevægelsesløsninger, 

der understøtter læring og trivsel, ved at 

engagere krop, sanser og følelser i 

undervisningen.  

Jeg er i gang med en iværksætterdrøm som bevægelsesterapeut. I den forbindelse laver jeg et 

researchprojekt omkring meningsfuld bevægelse i skolen. Med ’meningsfuld bevægelse’ mener jeg 

brug af kroppen, sanselighed og bevægelse som en integreret del af den fagfaglige undervisning, 

samt som del af trivsels- og relationsarbejdet. Jeg er rigtig glad, for at samarbejde med Ollerup 

friskole og få lov at undersøge hvilke ønsker og udfordringer, både lærer og elever, har til at 

integrere meningsfuld bevægelse i undervisningen. Igennem hele oktober vil jeg derfor være at 

finde på skolen med antropolog-brillen på og observere og tale med lærere og elever, og inspirere 

med bevægelsesaktiviteter til glæde for store og små.  

Hvis du har lyst til at følge lidt med i mit researchprojekt og virke som bevægelsesterapeut, så kan 

du se mere på Facebook siden @bevaegdinverden.  

Bevægelig hilsen fra Marina  

Pædagogisk dag og skoleovertagelse torsdag d. 7. oktober 
Torsdag d. 7. oktober er alle lærere på pædagogisk dag på Den frie Lærerskole, hvor  

vi skal arbejde med skoleudvikling. Vi vil bruge tiden på at arbejde med, hvordan 

vores Grundtvig-koldske værdigrundlag kommer til udtryk i undervisningen og i 

dagligdagen på Ollerup Friskole (se: http://www.ollerupfriskole.dk/v-

rdigrundlag). Det er en del af den proces, der skal munde ud i en stillingtagen til, om 

vi fortsat skal tilbyde folkeskolens afgangseksamen eller om vi skal lave vores 

egen afslutning på skoleforløbet.  
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Det er studerende og lærere fra Den frie Lærerskole, der overtager undervisningen. I 

børnehaveklassen og i 1. klasse vil der være ’kendte ansigter’, men i de resterende klasser vil 

eleverne møde lærerstuderende, der varetager undervisningen fra 8.05-12.55. 

Åben scene tirsdag d. 12/10 
Der er Åben scene tirsdag d. 12/10 kl. 10.50-11.30. Der vil bla. være optræden af skolens bands og 

musikhold. Forældre med mulighed for at deltage er meget velkomne. 

Skolernes motionsdag fredag d. 15/10 
Vi har skolernes motionsdag fredag d. 15/10 kl. 8.05-12.55. Idrætslærerne har lavet et samarbejde 

med elever fra gymnastikhøjskolen. Elevrådet har desuden taget 

initiativ til et sponsorløb, der afvikles på højskolens stadion. 

Program for dagen kommer senere. 

Arbejdsdag lørdag d. 30/10 kl. 9-14 
Hold øje med Viggo i dagene op til efterårsferien. Hér vil der komme et opslag med konkrete 

arbejdsopgaver, så I ved, hvad I kan melde jer til. Det er ganske frivilligt at 

komme, men det er både hyggeligt og mere effektivt, hvis vi ’løfter i flok’. 

4. klasses forældre sørger for frokosten. 

 

Vigtige datoer i september - overblik 
 7/10 Pædagogisk dag  

 12/10 Åben scene kl. 10.50-11.00 

 15/10 Skolernes motionsdag 

 30/10 Arbejdsdag 

     
 

Jakob 
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