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Nyhedsbrev februar
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds
Så skriver vi snart februar. ‘Kyndelmisse slår sin knude’ synger vi om i Blichers ‘Det er hvidt
herude’. Hvidt er der ikke herude lige nu. Men det minder os om, at vi 2. februar fejrer, at vi er
halvvejs gennem vinteren – og at vi går imod endnu lysere tider. Det er egentlig meget
rammende for den fornemmelse man har, når man går rundt på skolen. Lysere tider.
24 elever i kommende 0. klasse
Der var liv og glade dage da vi bød velkomen til den kommende børnehaveklasse d. 14. januar.
Vi er mægtig glade for at 17 drenge og 7 piger starter efter sommerferien. Vi har helt
ekstraordinært besluttet at åbne op for 24 elever, fordi det giver os mulighed for at ansætte
ekstra pædagogisk personale, så der vil være 2 personer på det meste af skoletiden. Vi har
desværre for første gang i skolens historie været nødt til at sige nej til nogle familier.
VVS-mand eftersøges
I sidste nyhedsbrev opfordrede vi alle til bidrage med ideer til ’nyt grej til
legepladsen’, så vi kan bruge overskuddet fra Bymarkedet efter
elevernes ønsker. Der er gang i et samarbejde omkring noget
’Parkour/ Tarzan-bane-agtigt’, som vi håber kan realiseres i løbet af
foråret. Derudover vil vi gerne købe et rutsjebane-rør til legepladsen. Det
kræver dog at vi kender en VVS-mand eller lignende, da vi ikke må
købe engros som skole.
SÅ: kender du en VVS-mand, så ring gerne til Jakob på 20575781. Eller
skriv på Viggo.
150 års jubilæum
Vi har holdt idémøde til skolens 150 års jubilæum i 2016.
Jeg kan allerede nu sige, at det ser meget lovende ud.
Vi har været heldige at Finn Slumstrup har sagt ja til at
blive redaktør på en utraditionel og – synes vi selv –
meget original jubilæumsbog, der både skal fortælle om
skolens historie, Ollerup som skoleby og trække linjer til
nutiden, bl.a. ved hjælp af sange og links til en aktiv
hjemmeside.
Vi søger nu forskellige fonde for at kunne realisere
projektet.
Udover det er der mange andre gode ideer i spil.
Christen Kold
N.F.S. Grundtvig
I kan se det samlede katalog over ideer til skolens jubilæum på Viggonets opslagstavle.
Kompetenceudvikling på Ollerup Friskole
Vi har i stigende grad fokus på kompetenceudvikling for skolens personale. Louise er over en
2-årig periode ved at tage en master i Børne- og ungdomspædagogik.
Bjarne og Heidi skal i gang med et spændende kursus over 6 dage om ’Indlæring og motorik’.
Hertil kommer vores opkvalificering af alle lærere på iPad-området og desuden en række
mindre kurser.
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Vi er lige nu igang med at lave en samlet kompetenceplan for skolen, så vi kan gå fremtiden
imøde med opkvalificeret personale.
Dansk- og klasselærere næste skoleår
Det står nu klart at Lise Krarup Silberbauer bliver dansk- og klasselærer i kommende 1.
klasse, mens Tom Bjerg skal være dansk- og klasselærer i kommende 4. klasse. De andre
lærere fortsætter med de klasser, de har nu.
Vi kan endnu ikke afsløre, hvem der bliver dansklærer og klasselærer i kommende 7. klasse.
Det får I mere information om i løbet af foråret.

Demokratifestival 2016
Der er gang i planlægningen af demokratifestival og grundlovsfest, hvor der i år er fokus på
flygtninge.
Indtil nu kan vi præsentere Lars Løkke Rasmussen, Joakim Ingversen og Monster (fra
Ramasjang) til Grundlovsfesten d. 5. juni.
Der bliver også masser af aktiviteter lørdag d. 4. juni. Hér vil der bl.a. være paneldebat med
ungdomspolitikere fra forskellige partier og en paneldebat med bl.a. Uffe Elbæk, Peter
Schaarup og Jens Rohde.
Igen i år bliver der stor koncert lørdag aften med bl.a. MC Klemens og Erann Drori.
Så sæt et stort kryds i kalenderen hele weekenden og kom og vær med til Danmarks største
demokratifestival. Det bliver stort igen i år. Og mon ikke vi får brug for en hjælpende hånd…
I kan følge med i, hvordan programmet udvikler sig på
www.facebook.com/demokratifestivalollerup - og så kan I også lige tjekke
www.facebook.com/ollerupfri
Jakob

