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Ollerup d. 30/8-2016 

Nyhedsbrev august 
 
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds 
Skoleåret er nu godt igang. Eleverne er ved at komme op i tempo igen og hverdagen er ved at 
indfinde sig i klasserne. August og september er tiden for forældremøder i klasserne og så er 
vi ved at gøre klar til Ollerup Bymarked, der løber af stablen lørdag d. 17. september. 

Forældremøder 
September er højsæson for forældremøder. Kom og mød de andre forældre og hør lærerne 
fortælle om planerne for det kommende skoleår. Jeg deltager i nogle af forældremøderne, men 
ikke I alle. Hvis I har spørgsmål, må I endelig ikke tøve med at ringe eller skrive til mig på 
Viggo. 

Lejrskole for 8. og 9. klasse 
8. og 9. klasse tager på lejrskole i september. 9. klasse skal til Holland, rejse med flodbåd og 
opleve Amsterdam, mens 8. klasse skal på udveksling i Flensborg. De skal indkvarteres privat, 
besøge Dannevirke, se Flensborg m.m. 

Bus fra Svendborg 
Vi forsøger stadig at få en løsning med Fynbus i forhold til buskørsel fra Svendborg til Ollerup. 
Der er desværre ikke kommet en afklaring endnu, men vi arbejder på 2 muligheder. Vi 
foretrækker at Fynbus sætter en ekstra bus ind, så eleverne kan nå i skole. Alternativt må vi 
flytte vores starttidspunkt om morgenen. Vi presser på og har nærmest daglig kontakt til 
Fynbus. I hører fra os på Viggo, når der er kommet en afklaring. 

Lektiecafé for overbygningen 
Alle elever i overbygningen (7.-9. klasse) har mulighed for at gå i lektiecafé hver torsdag kl. 
13.30-14.30. Der vil være mulighed for at få hjælp til lektier, men eleverne må også meget 
gerne bruge lektiecafé’en til at forberede fremlæggelser, 
træne matematik, sprog mv. 
Salina Pjedsted - der er uddannet lærer, men har sin 
primære gang i Fantasien - står for lektiecafé’en.  

Ansøgning om tilskud til skolepenge, SFO og befordring 
Det er muligt at søge om tilskud til skolepenge, SFO-betaling 
og befordring. På Viggo kan I finde ansøgningsskemaer. 
Bemærk deadline på mandag d. 6. september. 

Åben scene – 28. september 
Vi afholder årets første ’Åben scene’ onsdag d. 28. 
september kl. 10.40-11.20. Hvis I har mulighed for at 
deltage er I meget velkomne. 

Ollerup Bymarked 
Torben og forældrerepræsentanterne er godt i gang med at 
planlægge Ollerup Bymarked. Det tegner til at blive et 
forrygende arrangement. Se næste side. 
 
Jakob           Ollerup Bymarked 2015 
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Ollerup Bymarked 
Lørdag d. 17/9 – 2016 fra kl. 10-15 lægger Ollerup Friskole igen i år lokaliteter til 
Ollerup Bymarked, som er et åbent arrangement for alle i Ollerup, V. Skerning og for 
alle.                                                                                                                                                                                  
Ollerup Bymarked blev første 
gang afholdt i september sidste 
år, hvor vi anslår at omk. 1.000 
mennesker lagde vejen forbi. 
Konceptet for Ollerup 
Bymarked er en blanding af: 

- En stor gadeturnering i 
fodbold 

- Sagsboder, gøgl og plat 
- Børneområde 
- Mad og Musik 

Gadeturnering i fodbold:                        
I år vil der både være en 
fodboldturnering på vores 
Multibane for voksne og en for 
børn i aldersgruppen 10 – 15 år. 
Der må højst være 5 deltagere ad 
gangen på banen, og der vil 
selvfølgelig være en præmie til de 
vindende hold.                     
Tilmelding til turneringen på 
Mail: torben@ollerupfriskole.dk 
Salgsboder:                            
Privatpersoner kan købe en 
standplads til salg af div. som 
f.eks. legetøj, loppeting, smykker, 
brugskunst, genbrugstøj, 
grøntsager m.m.               
Standpladserne sælges for  50 kr. 
pr. frontmeter.                                          
Man må sælge alt bortset fra mad, 
drikkelse og slik! Man 
medbringer selv salgsborde m.m.                        
Tilmelding - man ringer til Inger Futtrup Norgrenn på fastnet 62 20 11 19 eller mobil 27 61 
04 22. 
Børneområde:     
Børnedyreskue, fiskedam, wellnessområde med massage, hårfletning, ansigtsmaling,                                         
børnetatoveringer, ballonmanden M., hjemlavede bolsjer, dåsekast m.m. 
Kulinariske Ollerup:      
Skolen står for salg af mad og drikke på dagen.    
 - I Musikområdet kan man ca. kl. 12 købe helstegt pattegris med salat og brød, wraps med 
forskelligt fyld, friskpresset æblemost samt øl og vand.                                                                                                                                                                
- I Cafeområdet kan man købe kaffe, te og kage samt båldogs, popcorn m.m.  
På vegne af arrangørgruppen til Ollerup Bymarked 
Torben Hansen 
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