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Ollerup	  d.	  3/2-‐2015	  

Nyhedsbrev	  for	  februar	  
	  
Februar	  byder	  bl.a.	  på	  en	  vinterferie.	  Vinterferien	  er	  for	  en	  del	  af	  os	  kommet	  tidligere,	  end	  
forventet	  i	  år.	  Det	  skyldes,	  at	  fynboerne	  nu	  skal	  vænne	  sig	  til	  at	  holde	  vinterferie	  i	  uge	  7,	  i	  
stedet	  for	  i	  uge	  8.	  	  
Derudover	  skal	  9.	  klasse	  i	  praktik,	  mens	  8.	  klasse	  i	  uge	  8	  skal	  rundt	  og	  se	  forskellige	  
ungdomsuddannelser	  i	  Svendborg.	  
Bemærk	  venligst:	  Åben	  scene,	  der	  oprindeligt	  var	  planlagt	  til	  mandag	  d.	  23/2	  er	  blevet	  flyttet	  
til	  tirsdag	  d.	  3/3.	  

Omstruktureringer/	  nedskæringer	  
Med	  udsigt	  til	  et	  generelt	  faldende	  børnetal	  har	  bestyrelsen	  og	  jeg	  været	  nødt	  til	  at	  foretage	  
nogle	  omstruktureringer/	  nedskæringer,	  der	  har	  konsekvens	  for	  2	  ansatte	  på	  Ollerup	  
Friskole.	  Omstruktureringen	  gælder	  skolens	  specialundervisning	  og	  SFO’en.	  
Vi	  har	  derfor	  opsagt	  Ulla	  Friis	  Jensen	  og	  Finn	  Kyhn.	  Ulla	  stopper	  med	  udgangen	  af	  juli	  måned,	  
mens	  Finn	  stopper	  med	  udgangen	  af	  maj	  måned.	  
Fra	  næste	  skoleår	  vil	  skolens	  specialundervisning	  blive	  omlagt	  og	  varetaget	  af	  andre	  lærere.	  	  
Viceleder	  Torben	  Hansen	  vil	  fremover	  fungere	  som	  afdelingsleder	  for	  SFO	  (Fantasien)	  og	  
indskoling.	  Der	  vil	  blive	  ansat	  en	  SFO-‐pædagog	  på	  halv	  tid,	  der	  sammen	  med	  det	  nuværende	  
personale	  skal	  stå	  for	  det	  pædagogiske	  arbejde	  i	  Fantasien.	  	  	  
Vi	  ønsker	  på	  alle	  måder	  at	  takke	  Ulla	  og	  Finn	  for	  deres	  indsats	  på	  Ollerup	  Friskole.	  

Kommende	  0.	  klasse	  
9	  glade	  elever	  er	  indtil	  videre	  indskrevet	  i	  kommende	  0.	  klasse.	  Vi	  håber	  stadig	  på	  at	  
børnehaveklassen	  kan	  vokse	  inden	  skolestart	  til	  august	  og	  vi	  arbejder	  i	  løbet	  af	  foråret	  på	  en	  
model,	  der	  både	  tager	  hensyn	  til,	  at	  de	  skal	  have	  en	  tryg	  base,	  hvor	  de	  kan	  ’lære	  at	  gå	  i	  skole’	  –	  
men	  som	  også	  tager	  hensyn	  til,	  at	  de	  har	  behov	  for	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  større	  gruppe.	  
I	  praksis	  betyder	  det,	  at	  vi	  vil	  kigge	  på,	  hvordan	  man	  i	  nogle	  timer	  kan	  tænke	  indskoling	  på	  en	  
anden	  måde.	  Der	  er	  mange	  positive	  pædagogiske	  muligheder	  i	  et	  samarbejde	  i	  indskolingen,	  
hvor	  eksempelvis	  0.	  og	  1.	  klasse	  kan	  have	  nogle	  timer	  sammen.	  	  
Vi	  arbejder	  på	  en	  model	  og	  informerer	  jer	  i	  løbet	  af	  maj/	  juni.	  

Praktik	  og	  brobygning	  
I	  uge	  8	  skal	  9.	  klasse	  skal	  praktik,	  mens	  8.	  klasse	  skal	  i	  brobygningsforløb	  i	  Svendborg.	  
Brobygningsforløbet	  er	  en	  uge,	  hvor	  eleverne	  bliver	  præsenteret	  for	  forskellige	  
ungdomsuddannelser	  i	  Svendborg.	  Forløbet	  skulle	  gerne	  hjælpe	  eleverne	  til	  at	  træffe	  de	  
rigtige	  beslutninger	  omkring	  deres	  fremtidige	  uddannelsesvalg.	  

Ny	  hjemmeside	  
Ollerup	  Friskole	  har	  fået	  ny	  hjemmeside.	  Målet	  har	  været	  at	  lave	  en	  mere	  enkel	  hjemmeside,	  
der	  præsenterer	  de	  værdier	  vi	  står	  for	  som	  skole.	  Den	  er	  bl.a.	  blevet	  frisket	  op	  med	  en	  del	  nye,	  
skønne	  billeder.	  Tjek	  den	  gerne	  på	  www.ollerupfriskole.dk	  -‐	  og	  kom	  gerne	  med	  forslag	  til	  
forbedringer.	  Mail,	  ring	  eller	  fang	  mig	  (Jakob)	  på	  skolen.	  
	  
Jakob	  
	  
(Se	  de	  skønne	  billeder	  fra	  mellemtrinnets	  fastelavnsfest	  på	  de	  næste	  sider)	  
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