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Ollerup d. 31/3-2022 

Nyhedsbrev april 2022 
 

Kære elever, forældre, ansatte og skolekreds 

Velkommen til 22 børn i Forårs-SFO 

1. april begynder 22 glade børn i vores Forårs-SFO ’Spiren’. Det er Kirstine og Hannah, der har 

hovedparten af timerne i Forårs-SFO, men man kan også møde Line, Lars, Karin og Anne Dorte.  

Vi glæder os til at byde velkommen til de nye børn og familier. 

Minisamfund – 4.-8. april 

I næste uge (uge 14) har vi emneuge for hele 

skolen. Vi skal omdanne skolen til et mini-

samfund med virksomheder, institutioner, en 

borgmester osv. 

Alle elever har valgt sig ind på en virksomhed, 

som de skal arbejde i hele ugen. Fra tirsdag vil 

der hver dag blive udbetalt en dagsløn, hvorefter man kan handle i de andre virksomheder.  

Eleverne har besluttet, at vores samfund skal hedde N.O.C. (New Ollerup City), og vi kommer til at 

handle med møntfoden ’Lama’. 

Vi vil gerne invitere de forældre, der har mulighed for det, til at besøge vores samfund torsdag d. 7. 

april kl. 14-16. Vi ved, det er et tidspunkt, hvor mange arbejder, men vi håber, at en del af jer 

alligevel har mulighed for at kigge forbi. Der vil være mulighed for at få nogle ’Lamaer’, så man 

kan handle i virksomhederne. 

Vi glæder os til en forhåbentlig fantastisk uge. 

Kasper Krebs stopper 

Kasper Krebs har valgt at stoppe som musik- og støttelærer på Ollerup Friskole med udgangen af 

april. Vi har været glade for Kaspers gode energi og hans positive væsen, og siger ham tak for 

indsatsen. 

Vi er derfor på jagt efter en lærer, der kan undervise i musik i maj og juni måned. Hvis I kender 

nogen… så bed dem kontakte undertegnede på mail@ollerupfriskole.dk eller 20575781. 

Arbejdsdag onsdag d. 20. april 

Sæt X i kalenderen 20. april hvor vi holder arbejdsdag. Der kommer en 

beskrivelse af opgaver og tilmelding ud på Viggo i næste uge. Det er forældre i 

9. klasse, der står for mad til arbejdsdagen. 

Fagdage 26. og 27. april 

Der er fagdage tirsdag og onsdag d. 26. og 27. april kl. 8.05-12.55. På fagdagene 

har man ét fag hele dagen. Det giver tid til fordybelse. Plan for fagdagene sendes ud senere. 

Generalforsamling onsdag d. 27. april 

Der afholdes generalforsamling på skolen onsdag d. 27. april.  

Kom og hør beretninger fra formand, skoleleder og 

tilsynsførende samt deltag i valget til bestyrelsen.  

Invitation med dagsorden udsendes særskilt her på Viggo. 

 

Jakob 
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