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Ollerup d. 30/5-2022 

Nyhedsbrev juni 2022 
 

Kære elever, forældre, ansatte og skolekreds 
 

Efter en begivenhedsrig maj måned går vi nu ind i juni, der skydes i gang med en demokratifestival 

og efterfølges af bandafslutning, dimissionsfest for 9. klasse, Midsommerfest og sidste skoledag d. 

24. juni. 

Fælles lejrskole 

Vi havde en skøn fælles lejrskole i Vestjylland. Gode oplevelser sammen i det gode vejr og nye 

relationer på tværs af klasserne. Nu er vi så også blevet klogere på, hvad vi vil gøre anderledes 

næste gang vi skal på fælles lejr. 

Der skal lyde en kæmpe tak til de madtanter- og onkler, der knoklede på lejrskolen. 1000 tak. 

Næste år forestiller vi os følgende model: 

0.-1. klasse: hyttetur uden overnatning. 

2.-3. klasse: hyttetur med 2 overnatninger. 

4.-5. klasse: Danmarkstur med 3 overnatninger. 

6.-7. klasse: Madlejr på Helnnæs med 3 overnatninger. Se mere her: www.madlejr.dk 

8. klasse: 2 overnatninger, destination endnu ikke fastlagt. 

9. klasse: Berlin. 

Demokratifestival 2022  

Endelig kan vi mødes igen og afholde demokratifestival på højskolen. 

Arrangementet er et samarbejde imellem de 4 frie skoler i Ollerup og 

det foregår på højskolen. Vi har i flere år dannet ramme om Danmarks 

største grundlovsfest. Det er en skoledag for eleverne og der er 

mødepligt. Man kan dog fritages, hvis der er gode grunde til det. 

Hvert år har vi brug for hjælp til at stå i café, bar, sælge slik samt mad 

og drikkelse. Vi håber, at I igen i år vil bakke op og melde jer til en 

vagt på 1,5 time i løbet af dagen. 

I tilmelder jer ved at sætte kryds i denne doodle: 

https://doodle.com/meeting/organize/id/b4x1ljgb 

Bandafslutning onsdag d. 8. juni 

Der er afslutningskoncert med alle bandhold onsdag d. 8. juni kl. 17-19. Musiklærerne sender 

program ud, når vi nærmer os. Forældre og elever i 7. klasse sælger mad og drikke for at tjene 

penge til udlandsturen i 9. klasse. 

Midsommerfest 

Vi holder midsommerfest onsdag d. 22. juni. Alle familier medbringer selv kød eller grønt til 

grillen. 5. klasse sælger salat/ brød og sodavand. Vi opstiller en grill og så foregår det ellers som 

picnic på Hollænders Mark. Der er musikalsk underholdning v. eleverne.  

Sidste skoledag 24/6 

Vi holder fast i mange af de traditionsrige indslag på sidste skoledag: 9. klasses quiz, fodboldkamp 

(9. klasse vs. lærerne), vandkamp og feriesang til sidst. 

Kom og vær med til en festlig dag. Det er fredag d. 24/6 kl. 8.05-12.55. 

Fantasien har åbent i uge 26 og 31. 

 

http://www.madlejr.dk/
https://doodle.com/meeting/organize/id/b4x1ljgb
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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. I den forbindelse vil vi gøre jer opmærksomme på, at skolen 

fremover vil være aflåst fra kl. 15.30. 

 

Jakob 
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