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Ollerup d. 28/9-2016 

Nyhedsbrev oktober 
 
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds 
 
Så kan vi vist ikke trække sommeren længere. September har vist sig fra sin skønne 
sensommerside og nu er det som om efteråret er på vej. 
Oktober byder bl.a. på skolernes motionsdag, efterårsferie, en arbejdsdag og opstart ag 
projekt/ emneuge. 

8. klasse på udveksling i Tyskland 
8. klasse kom i fredags hjem fra en uges udveksling i Flensborg i Tyskland. Vi har fået kontakt 
til en skole, der tilhører det danske mindretal syd for grænsen. Louise og jeg var med på turen 
og det bekræftede os i, at udvekslinger kan noget andet, end traditionelle lejrskoler.  
Det er udfordrende og grænseoverskridende at være afsted og skulle indkvarteres privat hos 
en familie i Tyskland. Men lige præcis derfor er det også med til at udvikle og danne vores 
unge mennesker. Det er i mødet med det ukendte og i mødet med andre mennesker, at en 
vigtig del af dannelsen finder sted. Som friskole er vi stolte over at kunne prioritere, at 
arbejdet med børn og unge mennesker både handler om uddannelse og dannelse.  
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Skolernes motionsdag fredag d. 14. oktober 
Vi afholder som sædvanligt skolernes motionsdag fredag før efterårsferien. Der vil blive 
udbudt forskellige idrætsaktiviteter og der vil være løb for alle til sidst. I får mere info om 
dagens program på Viggo, når vi nærmer os. 

Arbejdsdag lørdag d. 29. oktober 
Vi holder arbejdsdag lørdag d. 29. oktober kl. 9-15.  
Hold øje med Viggo i næste uge. Hér vil der komme et opslag med konkrete arbejdsopgaver, 
så I ved hvad i melder jer til. Det er ganske frivilligt at komme, men det er både hyggeligt og 
mere effektivt, hvis vi ’løfter i flok’. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 4. klasse arrangerer 
frokosten.   

Udlejning af skolen og Fantasien 
Det er muligt at låne eller leje skolen til forskellige arrangementer. Vi er dog meget 
opmærksomme på, at vi gerne vil bruge vores resurser på skolen og Fantasien – og ikke på at 
være forsamlingshus. Derfor har vi følgende retningslinier: 

 Fællesspisning og klassearrangementer arrangeret af forældreråd er gratis  
 Fantasien (mindre arrangementer) koster 500 kr. pr. dag/ aften excl. rengøring. Kun i 

weekenden 

 Skolen m. køkken, aula osv. koster 1.500 kr. pr. dag/ aften excl. rengøring 
 

Jakob 
 
 
 
 
 
 
 


