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Nyhedsbrev marts
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds
Der er forår i luften. Solen skinner fra en skyfri himmel og der er et mylder af legende børn på
legepladsen. Det er fantastisk at gå en runde i frikvarteret og se, hvor mange gode, kreative og
lærerige aktiviteter børnene har gang i.
Sommerferie og skolestart august
Som I muligvis har bemærket har vi sidste skoledag torsdag d. 23. juni i
år. Det skyldes, at grundlovsdag søndag d. 5. juni er en skoledag.
Skoleåret 2016/17 starter torsdag d. 11. august. Den lidt sene opstart
skyldes, at juleferien er kortere i år. Vi følger i skoleåret 2016/17
Svendborg Kommunes feriekalender. Den kan findes på Svendborg
Kommunes hjemmeside. Årskalender med arrangementer mv.
udleveres til alle ved skolestart.
9 praktikanter i praktik frem til påske
Fra mandag og 3 uger frem får vi besøg af 9 praktikanter fra Den frie Lærerskole. De følges
med forskellige lærere i ugerne og vil i stort omfang overtage undervisningen den sidste uge.
Dette gør sig dog ikke gældende i overbygningen, da de laver projektopgave, som for 9. klasse
er en afgangsprøve.
Vi glæder os til at byde de 9 praktikanter velkommen. Det giver masser af liv og gode ideer.
Førstehjælpskursus torsdag d. 10/3 – SFO-afløsere søges?
Personalet skal have førstehjælpskursus torsdag d. 10. marts kl.
12.30-16.30. I den forbindelse vil vi meget gerne have personalet fra
Fantasien med. Har du mulighed for at komme og være vikar i SFO
om eftermiddagen fra kl. 12-15.30, så hører vi meget gerne fra jer.
Kontakt Jakob på mail, tlf. 20575781 eller fang mig på skolen.
Pædagogiske dage i Haderslev
Det pædagogiske personale holder pædagogiske dage i Haderslev torsdag d. 31. marts til
fredag d. 1. april. I år sætter vi bl.a. fokus på udvikling af vores overbygning. Vi skal besøge 2
forskellige skoler og herefter arbejde med en skarpere profil for overbygningen.
Skole og SFO bliver de to dage overtaget af 2 specialegrupper fra Den frie Lærerskole, der vil
lave et spændende forløb med eleverne.
Ansættelser næste skoleår
Næste skoleår vil byde på 2 nye ansættelser på Ollerup Friskole. Vi forventer at elevtallet
sætter rekord med over 180 elever. Vi har ekstraordinært valgt at byde 24 elever velkommen
til kommende børnehaveklasse. Hér skal der for det kommende skoleår ansættes en deltids
lærer eller pædagog med ca. 70% beskæftigelse.
Derudover har Hanne Marie meddelt, at hun ønsker at gå på hel eller delvis efterløn. Hun har
tilbudt at varetage 5-6 lektioner til næste skoleår. Det er et større puslespil, som jeg ikke er
færdig med at lægge endnu. Men det betyder, at vi skal have ansat en ny lærer til vores
overbygning.

www.ollerupfriskole.dk
Hold øje med jobnet og sig endelig til gode lærere I møder på jeres vej, at der snart er 2
attraktive stillinger på Ollerup Friskole.
150 års jubilæum – bliv sponsor eller køb folkeaktier!
Som nævnt i sidste nyhedsbrev har vi 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. Hertil kommer også en tegneserie om Christen Kold.
Det er et meget ambitiøst værk og vi er ved at finde finansieringsgrundlag
for bogen.
Vi vil meget gerne tage imod bidrag for jer, så bogen kan blive en realitet.
Der er 2 måder I kan bidrage på:
1) I kan som familie eller enkeltperson købe en folkeaktie på 1.000 kr.
og på den måde bidrage til bogen.
Christen Kold
2) Hvis I har en virksomhed (eller kender nogen) kan man bidrage som
sponsor med 2.500 kr.. Sponsorer får navn/ logo med i bogen.
Hvis I er interesserede i at købe en folkeaktie eller blive sponsor, så kontakt Jakob på
20575781 eller send en mail til mail@ollerupfriskole.dk
Det vil være ’mange bække små’, der kommer til at realisere bogen. Så alle bidrag bliver hilst
velkommen!
Jakob

7. klasse havde besøg af Naturskolen. Der
arbejdes med nivellering og korttegning.

