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Nyhedsbrev april
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds
April har været en begivenhedsrig måned på Ollerup Friskole. Valgfagsuge, teater, lejrskole og
litauere på besøg. Der har været masser af liv, mennesker, aktiviteter og arrangementer.
Maj måned ser i kalenderen lidt mere rolig ud. Det er også godt.
Vi er godt igang med planlægning af næste skoleår. En af de vigtige brikker der falder på plads
i maj er ansættelsen af 2 nye personer til skolen. Det bliver spændende!
Generalforsamling og ny bestyrelse
Der blev afholdt generalforsamling onsdag d. 28. april. Der var beretninger fra formand og
skoleleder, regnskabet blev gennemgået og Vibeke Lundahl – vores tilsynsførende – fortalte
om hendes oplevelser med skolen som tilsynsførende. Tilsynserklæringen ligger på skolens
hjemmeside.
Følgende blev valgt til bestyrelsen: Jakob Sinning (Rosa 3. kl.), Malene Fuglsig (Sebastian, 0.
kl.), Victoria Kølle (Mads 2. kl.) og Pil Egholm Andersen (Aksel 4./5. kl. og Silje 2. kl.).
Suppleanter: Inger Norgreen (Selma 9. kl. og Oskar 7. kl.) og Dorthe Staffen KromannAndersen (Asbjørn 4./5. klasse). I bestyrelsen sidder desuden de 3 medlemmer, der blev valgt
sidste år: Jesper Vognsgaard (Esther 6. kl., Johannes 4./5. kl. og Ellen 1. kl.), Anne Margrethe
Rasmussen (Lærke 3. kl.) og John Hansen (skolekredsen).
Bestyrelsen holder konstituerende møde i løbet af de næste par uger.
Forældremøder i maj
Maj måned er tiden for forældremøder i klasserne.
Klasselærerne indkalder. Husk at vælge
klasserepræsentanter for næste skoleår. Vi skal bl.a.
bruge dem, når vi lige efter skolestart i august skal
planlægge Ollerup Bymarked.
Demokratifestival 2016
Flere og flere aftaler falder på plads ift.
demokratifestivalen. Igen i år kan vi præsentere et
super flot program med politikere,
græsrodsbevægelser, underholdning og mange
gæster. Sæt kryds i kalenderen. 5. juni er det
primært 3. klasse, der har til opgave at stå i café,
men vi får brug for hjælp til at stå i café og sælge
drikkelse lørdag d. 4. juni. Jeg sender en doodle ud i
løbet af maj, hvor I kan skrive jer på som hjælpere.
Forældrefest på Ollerup Friskole
Der har i en del år været tradition for at holde en forældrefest på Ollerup Friskole. De sidste 3
år har den været på ’frivillige hænder’. Bestyrelsen og jeg har drøftet, hvordan vi kan give den
mere fokus – og sikre at forskellige forældre bliver ansvarlige for den. Vi har besluttet – som
et forsøg – at tildele forældre i kommende 3. klasse ansvaret for festen. Der vil være hjælp at
hente fra det nuværende festudvalg – så I står ikke alene. Vi håber det bliver en succes.
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Udveksling med Litauen
I sidste uge havde vi genbesøg af den klasse fra Litauen, som vores 6. klasser besøgte i
efteråret. Det har været en fantastisk uge med besøg i Odense, Legoland og arbejde med
eventyr på skolen. De litauiske elever har været privat indkvarteret hos familierne i 6. klasse.
De har fået en fantastisk oplevelse. Der skal lyde en kæmpe TAK til forældre og børn i 6.
klasse, der har lagt hus til, lavet mad til hele ugen – og i det hele taget har ’trukket et stort læs’.
Uden jeres hjælp var sådan et projekt ikke muligt. Også en STOR tak til lærerne – Tom og
Heidi – der har knoklet igennem og sørget for rammerne omkring hele udvekslingen. Det er et
stort arbejde I har lagt i det.
Som skole vil vi meget gerne fortsætte med udvekslingerne. Vi kan se, hvordan vores børn
overskrider grænser og udvikler sig i mødet med andre mennesker med en anden kultur. Det
er udfordrende, men meget udviklende! (se fotos nedenfor)
Jakob
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Støt skolens 150 års jubilæum – privat eller som firma:
http://www.ollerupfriskole.dk/jubil-umsbog-2017
Sidste nyt om demokratifestivalen:
https://www.facebook.com/demokratifestivalollerup/ eller
www.demokratifestival.dk

Dansk Friskoleforening holdt i weekenden landsmøde med
550 deltagere og Freezecool – ’vores’ fantastiske orkester
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