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Ollerup	  d.	  2/12-‐2014	  

Nyhedsbrev	  for	  januar	  

Så	  blev	  det	  januar	  –	  og	  det	  blev	  2015.	  Godt	  nytår	  til	  alle!	  	  
Lige	  nu	  er	  der	  gang	  i	  læseuge	  for	  0.-‐8.	  klasse,	  mens	  9.	  klasse	  har	  fysikuge.	  Det	  er	  godt	  med	  tid	  
til	  fordybelse	  –	  og	  det	  er	  en	  god	  måde	  at	  starte	  op	  på	  efter	  en	  lang	  juleferie.	  
Husk	  at	  melde	  jer	  til	  forældrefesten,	  der	  ligger	  lørdag	  d.	  31/1.	  

Forældresamtaler	  
Januar	  måned	  byder	  ikke	  på	  de	  store	  arrangementer.	  Men	  der	  ligger	  forældresamtaler	  i	  uge	  2,	  
3	  og	  4.	  Det	  giver	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  snak	  med	  dansk-‐	  og	  matematiklæreren	  –	  og	  få	  drøftet	  
jeres	  børns	  trivsel	  og	  faglige	  udvikling.	  

Ny	  teamstruktur	  –	  fra	  næste	  skoleår	  
Vi	  har	  evalueret	  vores	  nuværende	  teamstruktur,	  der	  inddeler	  klasserne	  i	  indskoling	  (0.-‐2.	  
klasse),	  mellemtrin	  (3.-‐5.	  klasse)	  og	  udskolingen	  (6.-‐9.	  klasse).	  Konklusionen	  blev,	  at	  vi	  fra	  
næste	  skoleår	  vil	  justere	  på	  strukturen,	  så	  vi	  nu	  inddeler	  i	  indskoling	  (0.-‐3.	  klasse),	  mellemtrin	  
(4.-‐6.	  klasse)	  og	  udskoling	  (7.-‐9.	  klasse).	  
Der	  er	  generelt	  stor	  tilfredshed	  med	  at	  have	  3	  teams.	  Det	  giver	  effektive	  og	  vedkommende	  
møder,	  og	  det	  giver	  mulighed	  for	  at	  planlægge	  undervisning	  og	  forløb	  sammen.	  Vi	  finder	  dog,	  
at	  der	  er	  flest	  fordele	  i	  at	  have	  3.	  klasse	  med	  i	  indskolingen	  og	  etablere	  et	  mellemtrin	  fra	  4.-‐6.	  
klasse.	  Vi	  har	  desuden	  så	  store	  klasser	  i	  nuværende	  5.,	  6.	  og	  7.	  klasse,	  at	  vi	  også	  kan	  styrke	  
vores	  udskoling	  de	  kommende	  år	  ved	  at	  lade	  den	  bestå	  af	  7.,	  8.	  og	  9.	  klasse.	  

Opstramning	  vedr.	  brug	  af	  iPads,	  mobiltelefoner	  mv.	  
Vi	  er	  generelt	  meget	  tilfredse	  med	  brugen	  af	  iPads	  i	  undervisningen.	  En	  større	  undersøgelse	  
med	  spørgsmål	  til	  elever,	  lærere	  og	  forældre	  kommer	  i	  løbet	  af	  foråret.	  
Men	  vi	  har	  brug	  for	  at	  stramme	  op	  vedrørende	  brug	  af	  iPads	  før	  og	  efter	  skole	  –	  og	  i	  
frikvarterer.	  Når	  man	  kommer	  ind	  i	  skolens	  aula	  om	  morgenen,	  ser	  man	  ofte	  en	  del	  børn	  sidde	  
–	  hver	  for	  sig	  –	  og	  kigge	  ned	  i	  en	  skærm.	  Det	  vil	  vi	  gerne	  lave	  om	  på.	  Vi	  vil	  gerne	  lære	  vores	  
elever	  at	  kigge	  op,	  sige	  godmorgen	  og	  snakke	  med	  de	  andre	  børn.	  Det	  samme	  gælder	  
frikvartererne.	  Derfor	  er	  vi	  blevet	  enige	  om	  følgende	  retningslinjer:	  

• Der	  er	  ingen	  tændte	  iPads	  i	  skolens	  aula	  om	  morgenen	  før	  morgensang.	  Elever	  der	  
møder	  tidligt	  må	  gerne	  tage	  en	  bog	  med	  i	  stedet.	  Og	  vi	  ser	  om	  vi	  kan	  få	  gang	  i	  
bordtennis	  i	  stedet.	  

• I	  frikvartererne	  må	  iPads	  bruges	  i	  klasserne	  af	  elever	  i	  udskolingen	  (nu:	  6.-‐9.	  klasse).	  
Enkelte	  klasser	  kan	  have	  andre	  aftaler	  med	  klasselæreren	  om	  ’at	  skulle	  være	  ude	  i	  ét	  af	  
de	  2	  frikvarterer’.	  0.-‐5.	  klasse	  bruger	  ikke	  iPads	  i	  frikvartererne.	  

• Efter	  skole	  er	  det	  tilladt	  for	  udskolingen	  at	  bruge	  iPads	  i	  ’Det	  ydre	  rum’	  (rummet	  for	  
udskolingseleverne).	  0.-‐5.	  klasse	  går	  i	  Fantasien	  eller	  i	  Klubben	  og	  bliver	  ikke	  på	  skolen	  
for	  at	  spille	  spil	  på	  iPad’en.	  

Det	  er	  ikke	  et	  forsøg	  på	  at	  lave	  en	  masse	  restriktioner.	  Vi	  kan	  bare	  se,	  at	  iPads	  i	  frikvarterer	  
fylder	  for	  meget.	  Vi	  vil	  gerne	  hjælpe	  eleverne	  med	  at	  se	  alle	  de	  andre	  muligheder	  for	  samvær.	  
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Ferie-‐	  og	  fridage	  
En	  del	  af	  jer	  forældre	  vælger	  at	  afholde	  ferie	  i	  skoleuger.	  Der	  er	  også	  en	  del,	  der	  giver	  jeres	  
børn	  en	  enkelt	  fridag	  engang	  imellem.	  
Vi	  synes	  på	  den	  ene	  side,	  at	  det	  er	  skønt	  at	  I	  får	  noget	  tid	  sammen	  med	  jeres	  børn,	  når	  I	  har	  
mulighed	  for	  det.	  Men	  vi	  kan	  også	  se,	  at	  det	  betyder	  en	  manglende	  kontinuitet	  i	  klasserne.	  Så	  
jeg	  vil	  gerne	  opfordre	  jer	  til	  at	  overveje	  meget,	  når	  i	  fritager	  jeres	  børn	  fra	  skole.	  I	  skal	  
bestemt	  have	  lov	  til	  at	  gøre	  det,	  når	  det	  er	  vigtigt	  og	  nødvendigt.	  Men	  det	  er	  også	  vigtigt	  at	  I	  
hjælper	  os	  med	  at	  vise,	  at	  vi	  prioriterer	  skoletiden.	  Vi	  tror,	  det	  er	  vigtigt	  for	  børnene,	  at	  de	  
føler	  sig	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  fællesskabet	  –	  og	  en	  vigtig	  del	  af	  det,	  der	  foregår	  i	  skolen.	  Det	  
håber	  jeg,	  I	  vil	  bakke	  op	  om!	  
Ellers	  er	  de	  generelle	  retningslinjer,	  at	  kortere	  planlagt	  fravær	  meldes	  til	  klasselæreren,	  mens	  
fravær	  på	  en	  uge	  eller	  mere	  meldes	  til	  skolelederen.	  	  

Godt	  nytår	  til	  alle!	  

Til	  sidst	  en	  nytårshilsen	  fra	  Ollerup	  Friskole.	  Med	  et	  citat,	  et	  skønt	  billede	  og	  et	  håb	  om,	  at	  
skoledebatten	  i	  det	  nye	  år	  kommer	  til	  at	  kredse	  mindre	  om	  trinmål,	  evalueringer	  og	  tests	  -‐	  og	  
mere	  om	  kreativ	  faglighed,	  fantasi	  og	  lyst	  til	  at	  lære.	  "Hvis	  du	  vil	  have	  bygget	  et	  skib,	  skal	  du	  
ikke	  kalde	  folk	  sammen	  for	  at	  tilvejebringe	  tømmer.	  Du	  skal	  ikke	  uddelegere	  opgaver	  til	  dem	  
eller	  fordele	  arbejdet.	  Men	  du	  skal	  vække	  deres	  længsel	  mod	  oplevelser	  på	  det	  store	  åbne	  
hav”,	  Antoine	  de	  Saint-‐Exupéry.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
OBS	  
Vi	  kan	  se	  på	  prognoserne,	  at	  vi	  de	  kommende	  år	  er	  udfordret	  af	  små	  børneårgange.	  Husk	  at	  
hjælp	  os	  med	  at	  få	  de	  gode	  historier	  ud	  om	  Ollerup	  Friskole.	  ’Like’	  og	  ’del’	  gerne	  vores	  opslag	  
på	  skolens	  facebook:	  www.facebook.dk/ollerupfri	  


