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Ollerup	  d.	  29/8-‐2014	  
	  

Nyhedsbrev	  september	  2014	  
	  
Kære	  alle	  forældre	  
	  
Så	  er	  vi	  kommet	  godt	  i	  gang	  med	  skoleåret.	  Solen	  skinner	  og	  der	  summer	  af	  sensommer-‐
stemning,	  når	  man	  går	  en	  tur	  rundt	  på	  skolen.	  
Generelt	  oplever	  vi	  en	  meget	  positiv	  ånd	  på	  skolen,	  både	  blandt	  elever,	  lærere	  og	  forældre.	  
Der	  er	  startet	  15	  nye	  elever	  i	  børnehaveklassen,	  så	  der	  er	  175	  elever	  i	  alt.	  
	  
Informationer	  fra	  skolen	  
I	  skulle	  gerne	  have	  modtaget	  en	  samlet	  (elektronisk)	  
informationsfolder	  med	  årskalender	  på	  Viggo.	  Det	  er	  en	  
oversigt	  over	  skoleårets	  arrangementer,	  så	  I	  kan	  få	  et	  
overblik	  over	  aktiviteter	  på	  Ollerup	  Friskole	  det	  
kommende	  år.	  Den	  er	  desuden	  tilgængelig	  på	  
opslagstavlen	  på	  Viggo.	  Jeg	  skal	  dog	  straks	  advare	  om,	  at	  
der	  kan	  (og	  vil)	  komme	  ændringer	  undervejs.	  	  
Hold	  derfor	  øje	  med	  kalenderen	  på	  Viggo.	  	  
Den	  finder	  i	  under	  kalender	  –	  dit	  skema:	  	  
I	  kan	  også	  finde	  en	  del	  vigtige	  oplysninger	  om	  diverse	  
arrangementer,	  årsplaner,	  referater	  fra	  møder	  osv.	  	  
ved	  at	  gå	  ind	  på	  fildeling	  –	  forældre:	  
Årsplaner	  for	  fagene	  ligger	  tilgængelig	  	  
på	  Viggo	  senest	  21.	  september.	  	  
	  
Viggonet	  
Viggo	  har	  været	  ret	  ustabilt	  og	  langsomt	  her	  i	  
skolestarten.	  Vi	  har	  været	  i	  løbende	  kontakt	  med	  
firmaet,	  og	  vi	  har	  en	  klar	  forventning	  om,	  at	  det	  kommer	  
til	  at	  køre	  stabilt	  indenfor	  kort	  tid.	  
Husk	  at	  tjekke	  Viggo	  et	  par	  gange	  i	  løbet	  af	  ugen.	  I	  løbet	  
af	  skoleåret	  kommer	  eleverne	  også	  på	  Viggo.	  
	  
Forældremøder	  
September	  er	  højsæson	  for	  forældremøder.	  Kom	  og	  mød	  de	  andre	  forældre	  og	  hør	  lærerne	  
fortælle	  om	  planerne	  for	  det	  kommende	  skoleår.	  Jeg	  deltager	  i	  en	  del	  forældremøder,	  men	  
ikke	  I	  alle.	  Hvis	  I	  har	  spørgsmål,	  må	  I	  endelig	  ikke	  tøve	  med	  at	  ringe	  eller	  skrive	  til	  mig	  på	  
Viggo.	  
	  
Den	  internationale	  dimension	  
I	  uge	  38	  sender	  vi	  9.	  klasse	  til	  Tyrkiet	  sammen	  med	  Torben	  og	  Hanne	  Marie.	  Det	  er	  en	  
tradition	  på	  skolen	  at	  9.	  klasse	  kommer	  til	  udlandet.	  Vi	  er	  ved	  at	  undersøge,	  hvordan	  vi	  kan	  
udvikle	  nogle	  internationale	  kontakter.	  Lige	  nu	  er	  Heidi	  i	  Italien,	  hvor	  hun	  bliver	  klogere	  på	  
nogle	  udvekslingsprojekter	  med	  samarbejdspartnere	  fra	  forskellige	  lande.	  Vi	  håber	  det	  kan	  
udvikle	  sig	  til	  nogle	  spændende	  projekter.	  
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Markedsdag	  
Der	  er	  markedsdag	  på	  skolen	  lørdag	  d.	  13.	  september.	  Markedsdagen	  bliver	  koordineret	  af	  
lærerne	  på	  mellemtrinnet,	  der	  bl.a.	  vil	  trække	  på	  forældrerepræsentanterne.	  Markedsdagen	  
afholdes	  i	  år	  fra	  kl.	  11.00-‐14.00.	  Kom	  og	  vær	  med	  til	  en	  hyggelig	  markedsdag	  på	  skolen.	  
	  
Teater	  for	  hele	  skolen	  
Mandag	  d.	  29.	  juni	  starter	  vi	  teaterperiode	  for	  hele	  skolen.	  Det	  overordnede	  tema	  er	  ’dansk	  
litteratur’,	  der	  skal	  dramatiseres	  på	  forskellig	  vis.	  I	  disse	  år	  er	  det	  vigtigt	  at	  huske	  på	  nogle	  af	  
vores	  friskole-‐kerneværdier.	  Vi	  skal	  passe	  på,	  at	  læring	  ikke	  (kun)	  bliver	  gjort	  til	  en	  teknisk	  og	  
målbar	  størrelse.	  Kropslig	  udfoldelse	  og	  læring	  gennem	  sociale	  og	  meningsfyldte	  aktiviteter	  
er	  tit	  mindst	  lige	  så	  effektive.	  Så	  vi	  glæder	  os	  til	  en	  teaterperiode	  for	  hele	  skolen	  med	  små	  
personlige	  sejre,	  meningsfuldt	  arbejde	  med	  litteratur	  og	  forhåbentligt	  et	  godt	  resultat.	  Der	  er	  
forestillinger	  onsdag	  d.	  8.	  oktober.	  
	  
Multibane	  
Så	  kom	  der	  flere	  penge	  til	  multibaneprojektet.	  180.000	  kr.	  er	  der	  bevilget	  fra	  Svendborg	  
kommune.	  Det	  betyder,	  at	  projektet	  nu	  ser	  ud	  til	  at	  kunne	  igangsættes	  indenfor	  overskuelig	  
tid.	  Tak	  til	  det	  lille	  –	  og	  tålmodige	  –	  udvalg,	  der	  har	  arbejdet	  med	  projektet.	  	  
	  
Samlæsning	  i	  3.	  og	  4.	  klasse	  
Vi	  har	  i	  dette	  skoleår	  valgt	  at	  samlæse	  eleverne	  fra	  3.	  og	  4.	  klasse	  i	  6	  dansktimer.	  Det	  skyldes,	  
at	  vi	  ser	  en	  fordel	  i	  samlæsningen,	  da	  der	  er	  9	  elever	  i	  3.	  klasse	  og	  16	  elever	  i	  4.	  klasse.	  Der	  er	  
2	  lærere	  på	  i	  alle	  timerne.	  	  
Hvis	  der	  ikke	  sker	  afgørende	  ændringer	  i	  elevtal	  og	  sammensætning	  det	  næste	  år,	  vil	  vi	  fra	  
august	  2015	  lægges	  klasserne	  sammen	  med	  2	  lærere	  i	  en	  del	  timer.	  
	  
Skolens	  samlede	  evaluering	  
Som	  friskole	  er	  vi	  forpligtet	  på	  at	  foretage	  en	  ’regelmæssig	  evaluering	  af	  skolens	  samlede	  
undervisningstilbud’.	  Det	  kan	  gøres	  på	  mange	  måder.	  Vi	  har	  valgt,	  at	  vi	  i	  dette	  skoleår	  vil	  
evaluere	  indenfor	  3	  forskellige	  områder:	  

1) Læring	  med	  iPad.	  
2) Inklusion.	  
3) Undervisning	  i	  læsning/	  skrivning	  

i	  indskolingen.	  
Der	  vil	  blive	  opstillet	  evalueringsmål	  for	  
alle	  3	  områder	  og	  resultatet	  vil	  fremgå	  på	  
skolens	  hjemmeside,	  når	  skoleåret	  er	  
forbi.	  
	  
	  
Jakob	  
	  
	  
OBS:	  se	  nyt	  fra	  bestyrelsen	  på	  næste	  side.	  
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Nyt	  fra	  bestyrelsen	  
	  
Lejrskole	  
Grundet	  vores	  økonomi	  har	  vi	  de	  seneste	  to	  år	  aflyst	  skolens	  traditionelle	  lejrskole.	  Det	  har	  vi	  
naturligvis	  være	  rigtig	  kede	  af.	  Ønsket	  om	  lejrskole	  har	  dog	  i	  mange	  klasser	  været	  så	  stærkt	  at	  
kreative	  kræfter	  alligevel	  har	  formået	  at	  arrangere	  lejrskoleophold,	  hvor	  lærere	  og	  forældre	  i	  
fællesskab	  har	  hjulpet	  med	  gennemførelsen.	  I	  bestyrelsen	  er	  vi	  glade	  for	  at	  opbakningen	  til	  at	  
lave	  lejrskole	  er	  så	  stor	  at	  de	  er	  blevet	  gennemført,	  trods	  skolens	  besparelser	  på	  området.	  For	  
nogle	  af	  børnene	  og	  de	  voksne	  har	  det	  dog	  også	  været	  lidt	  af	  prøvelse.	  Mange	  voksne	  har	  
været	  inde	  over	  opholdet	  og	  det	  har	  givet	  forvirring	  og	  mindre	  tryghed	  for	  nogle	  børn	  og	  
voksne.	  	  
Da	  vi	  mener	  at	  lejrskolen	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  det	  at	  gå	  på	  Ollerup	  Friskole	  forventer	  vi	  fra	  
skoleåret	  2015-‐2016	  igen	  at	  afvikle	  lejrskole	  ophold,	  hvor	  det	  primært	  er	  de	  ansatte	  der	  
arrangerer	  og	  afvikler	  lejrskoleopholdet.	  Grunden	  til	  at	  det	  ikke	  bliver	  i	  2014-‐2015	  er	  at	  
realiseringen	  af	  den	  ny	  arbejdstidsaftale	  og	  skolereformen	  kræver	  fokus	  i	  kommende	  skoleår.	  
Ligeledes	  ønsker	  vi	  god	  tid	  til	  at	  drøfte	  hvordan	  en	  lejrskole	  på	  OF	  i	  de	  kommende	  år	  bør	  
strikkes	  sammen.	  Både	  indhold,	  varighed,	  frekvens,	  destinationer	  og	  eventuel	  opdeling	  i	  
klasser,	  grupper	  og	  trin	  skal	  drøftes.	  Men!!!	  Vi	  glæder	  os	  meget	  til	  at	  lejrskolen	  igen	  bliver	  en	  
naturlig	  del	  af	  Ollerup	  Friskole.	  
	  
Arbejdsdag	  
Den	  26.	  april	  havde	  vi	  arbejdsdag	  på	  skolen.	  Vi	  var	  super	  heldige	  med	  vejret	  og	  det	  var	  en	  
rigtig	  hyggelig	  dag	  med	  tid	  til	  gode	  snakke,	  lækker	  mad	  og	  selvfølgelig	  også	  arbejde.	  Desværre	  
var	  der	  ikke	  så	  mange	  forældre	  tilmeldt	  som	  vi	  havde	  håbet.	  Vi	  ved	  i	  den	  forbindelse	  at	  mange	  
familier	  har	  travlt	  og	  at	  nogle	  måske	  ikke	  har	  set	  meddelelsen	  om	  arbejdsdagen	  på	  Viggo,	  eller	  
har	  glemt	  arrangementet.	  Derfor	  har	  vi	  brug	  for	  gode	  ideer	  til	  hvordan	  vi	  kan	  gøre	  dagen	  
mere	  attraktiv,	  og	  måske	  også	  hvordan	  vi	  sikrer	  at	  forældre	  husker	  at	  prioritere	  den	  i	  deres	  
kalendere.	  Hvis	  I	  har	  ideer	  må	  I	  endelig	  sende	  dem	  til	  mig	  på	  Viggo.	  Bestyrelsens	  Ideer	  til	  nye	  
tiltag	  er:	  

• Lækker	  restaurant	  med	  Dortes	  kreahold,	  der	  elsker	  at	  lave	  mad.	  
• Fælles	  forældreprojekt	  for	  den	  enkelte	  klasse.	  Eks.	  blev	  der	  for	  år	  tilbage	  bygget	  et	  

hønsehus	  af	  en	  klasses	  forældre.	  Det	  var	  et	  succesfuldt	  fællesprojekt	  hvor	  forældrene	  
fik	  større	  tilhørsforhold	  til	  hinanden	  og	  skolen.	  En	  opgave	  der	  stadigvæk	  huskes	  her	  10	  
år	  efter.	  

• Skiftende	  arrangører	  af	  arbejdsdagen	  så	  nye	  ideer	  og	  opgaver	  kan	  komme	  i	  spil.	  

	  
På	  vegne	  af	  bestyrelsen	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Søren	  Balle	  Christiansen	  
	  
	  
	  
	  
	  


