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Ollerup	  d.	  26/3-‐2015	  

Nyhedsbrev	  for	  april	  

Påsken	  nærmer	  sig	  og	  dermed	  også	  afslutningen	  på	  april.	  På	  Ollerup	  Friskole	  har	  det	  været	  en	  
måned	  med	  inspiration	  udefra	  og	  tid	  til	  refleksion.	  Vi	  har	  haft	  besøg	  af	  8	  lærerstuderende	  fra	  
Den	  frie	  Lærerskole.	  Det	  har	  sat	  sit	  positive	  præg	  på	  hverdagen	  og	  det	  har	  givet	  lærerne	  tid	  og	  
mulighed	  for	  at	  reflektere	  over	  undervisningen	  på	  Ollerup	  Friskole.	  	  

Åbning	  af	  demokratifestival	  lørdag	  d.	  28.	  marts	  –	  kom	  og	  vær	  med!	  
På	  lørdag	  åbnes	  demokratifestivalen	  officielt.	  Det	  sker	  med	  fest,	  optog,	  uddeling	  af	  flyers	  i	  
Svendborg	  by.	  Der	  vil	  være	  optræden	  foran	  biografen	  med	  kor,	  musik,	  gymnaster,	  parkour	  –	  
og	  Ollerup	  Friskoles	  fantastiske	  skrotorkester.	  	  
Kom	  og	  vær	  med!	  Vi	  mødes	  ved	  Nikolaj	  Kirke	  kl.	  10.50.	  
Arrangementet	  slutter	  ca.	  kl.	  12.00.	  

Dansk-‐	  og	  klasselærere	  næste	  skoleår	  
Vi	  er	  nu	  gået	  igang	  med	  at	  planlægge	  næste	  skoleår.	  I	  den	  forbindelse	  har	  vi	  fastlagt,	  hvem	  der	  
bliver	  dansk-‐	  og	  klasselærer	  i	  de	  forskellige	  klasser.	  Det	  bliver	  som	  følger:	  
0.	  klasse:	  	   Dorthe	  Jacobsen	  	  
1.	  klasse:	  	   Mads	  Villebro	  Hansen	  
2.	  klasse:	  	   Bjarne	  Uhre	  Andersen	  
3.	  klasse:	  	   Lise	  Krarup	  Silberbauer	  
4./5.	  kl.:	  	   Heidi	  Lindberg	  

6.	  klasse:	  	   Tom	  Bjerg	  
7.	  klasse:	  	   Louise	  Finnerup	  
8.	  klasse:	  	   Anne-‐Dorte	  Rasmussen	  
9.	  klasse:	  	   Hanne	  Marie	  Jensen	  
	  

I	  løbet	  af	  maj	  måned	  får	  I	  flere	  informationer	  om	  næste	  skoleår.	  

Valgfagsuge	  –	  emneuge	  
Efter	  påske	  er	  der	  2	  uger,	  der	  kører	  efter	  normalt	  skema.	  Herefter	  kommer	  der	  en	  uge,	  hvor	  
indskoling	  og	  mellemtrin	  har	  emneuge,	  mens	  6.-‐9.	  klasse	  har	  valgfagsuge.	  Der	  vil	  være	  musik-‐
teater,	  café	  og	  visning	  af	  film	  fra	  valgfagsholdene	  onsdag	  d.	  21.	  og	  torsdag	  d.	  22.	  april.	  Besked	  
er	  sendt	  ud	  på	  Viggo.	  
I	  får	  mere	  info	  om	  ugerne	  fra	  lærerne.	  

Generalforsamling	  22/4	  kl.	  19.00	  
Vi	  afholder	  generalforsamling	  onsdag	  d.	  22/4	  kl.	  19.00.	  Kom	  og	  hør	  beretninger	  fra	  formand	  
og	  skoleleder,	  hør	  Vibeke	  Lundahl	  (vores	  tilsynsførende)	  og	  vær	  med	  til	  at	  stemme	  nye	  
kandidater	  ind	  i	  bestyrelsen.	  Michael	  Thagaard	  og	  Thorkil	  Fonnesbech	  forlader	  bestyrelsen,	  
så	  der	  er	  plads	  til	  friske	  kræfter	  og	  nye	  ideer.	  Udover	  de	  faste	  punkter	  på	  generalforsamlingen	  
kommer	  Anneline	  Köhler	  Juul,	  der	  er	  projektleder	  på	  demokratifestivalen	  og	  fortæller	  om	  det	  
store	  arrangement	  vi	  er	  med	  i.	  

Åben	  scene	  14/4	  
Vi	  afholder	  Åben	  Scene	  med	  elevoptræden	  tirsdag	  d.	  14/4	  kl.	  10.45	  

OBS:	  Arbejdsdag	  flyttes	  
Da	  der	  er	  en	  del	  arrangementer	  i	  slutningen	  af	  april	  har	  vi	  valgt	  at	  flytte	  arbejdsdagen	  til	  9.	  
maj.	  Den	  var	  oprindeligt	  var	  fastsat	  til	  25/4.	  
	  
God	  påske!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  Jakob	  


