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Ollerup d. 28/4-2022 

Nyhedsbrev maj 2022 
 

Kære elever, forældre, ansatte og skolekreds 
 

Vi nyder alle godt af det skønne forårsvejr i disse dage. Der er liv og glade dage på legepladsen og 

cykler, rulleskøjter og andre ude-aktiviteter findes frem. 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen blev afviklet i går. De ca. 35 fremmødte 

hørte beretninger fra året der gik. Årsrapporten viste et flot 

overskud på 623.000 kr. 

Ejvind Rosenvang blev valgt som ny tilsynsførende. 

6 kandidater stillede op til de 3 ledige pladser i bestyrelsen.  

Valgt blev Søren Lisby, Ingvar Haubjerg Nielsen og Søren Kristensen.  

Suppleanter: Asbjørn Bundesen og Tine Flindt Koelmeier. Også tak til Aurora Braase for at stille 

op. 

Bestyrelsen består – udover de nyvalgte – af Jesper Vognsgaard, Thorkil Fonnesbech, Sandie Krogh 

Lysgaard-Hansen og Jens Christian Bjeldorf. 

Spørgsmålet om folkeskolens afgangseksamen eller anderledes prøver fyldte naturligvis på 

generalforsamlingen. Beslutningen er truffet og vi vil orientere jer løbende i de kommende skoleår.  

Vi har en stor opgave i processen i forhold til også at inkludere jer, der er bekymrede og/ eller 

kritiske i forhold til beslutningen. Jeg vil opfordre jer til at kontakte mig, så vi kan tale om det og 

afklare eventuelle usikkerheder. Ring eller skriv på Viggo/ mail, så vi kan aftale et møde! 

Farvel til Kasper – velkommen til Kirill Gedde 

Kasper Krebs stopper som musik- og støttelærer på Ollerup Friskole med udgangen af april. Vi har 

ansat en musiklærer (Kirill) med erfaring fra musikskoler til at varetage band- og musiktimer, mens 

Zenia (én af vores faste vikarer) overtager støttetimer i børnehaveklassen.  

9. klasse går til skriftlige prøver og holder sidste skoledag fredag d. 20/5 

9. klasse går til skriftlige prøver i næste uge, mens alle andre klasser har almindeligt skema.  

Der er sidste skole dag for 9. klasse fredag d. 20/5. Her planlægger de det klassiske opgave-løb, der 

afvikles kl. 10-12. Resten af skoledagen forløber efter almindeligt skema. 

Fælles lejrskole 

Vi glæder os til én af årets store begivenheder: Fælles lejrskole 

for børnehaveklassen til 8. klasse. Det er lang tid siden, vi har 

været afsted sammen i stor flok. Vi håber og tror, at det vil give 

eleverne fornemmelsen af, at få flere relationer på tværs af 

klasserne. Der er gode aktiviteter i Vestjylland. Program følger. 

Der er en brugerbetaling på 100 kr. pr. overnatning pr. barn. 

Pengene bedes indbetalt på skolens kontonummer 9370-

2480095068. Angiv elevens navn og klasse i emnefeltet.
        Alle elever skal på tur til Vesterhavet  

Ny plan for rengøring 

Bestyrelsen og ledelsen har besluttet, at vi fra 1. juni vil prøve at udlicitere rengøringen til et privat 

selskab. Det bliver firmaet Klassisk rengøring, der kommer til at varetage opgaven. Dog står Lena 

stadig for rengøring i Fantasien.  

 

Jakob 
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