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Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds
I denne uge er der emneuge for indskolingen, filmprojekt på mellemtrinnet og projektforløb i
overbygningen. Det er skønt at gå rundt på skolen og se eleverne være igang med forskellige
projekter – og have tiden til fordybelse uden for mange afbrydelser.
Ny barselsvikar for Jeppe
Morten Juhl Lauridsen, der er barselsvikar for Jeppe har fået en fast stilling på Rudme
Friskole. Tillykke med det! Vi er selvfølgelig meget kede af, at han derfor bliver nødt til at
afbryde sit vikariat hos os. Vi har ansat Bastian Colding, der har gået 2 år på Den frie
Lærerskole og som kan undervise i alle naturfagene i overbygningen. Han vil besætte
stillingen indtil Jeppe er tilbage 5/12. Vi vil gøre vores bedste for at sikre en ordentlig
overlevering, så eleverne får mindst mulige gener i forbindelse med skiftet. Vi ved godt det
ikke er optimalt, men det er jo vilkårene og risikoen i de korte vikariater. Bastian og Morten er
her begge imorgen tirsdag, hvor Morten har sidste dag hos os.
Ipads + ødelagte ipads
Jeg er lige nu ved at forhandle ny kontrakt på iPads. I den nye model vil vi som tidligere nævnt
hæve skolepengene og stille en ny iPad til rådighed for alle elever. Det bliver iPad mini i
indskoling og på mellemtrinnet – og den større iPad pro til 7.-9. klasse. Vi vil desuden indkøbe
nogle eksterne tastaturer og stille dem til rådighed for overbygningseleverne.
Økonomisk skal I forvente en iPad-udgift på 125 kr. pr. måned for elever i 0.-6. klasse – og 175
kr. pr. måned i overbygningen. Det dækker ikke de faktiske udgifter, men skolen betaler
resten. Hvis der er familier, der ikke har mulighed for at afholde udgiften kan man søge skolen
om at få en iPad stillet til rådighed. Denne økonomiske model skal naturligvis godkendes af
bestyrelsen, der har møde næste gang d. 7. december.
Vi glæder os meget til at få opgraderet til tidssvarende iPads på skolen. De familier, der har
betalt for iPads i 3 år, vil få mulighed for at frikøbe den for et mindre beløb (ca. 100 kr.).
VIGTIGT: hvis jeres barns iPad har en skade, en ødelagt skærm eller lignende…, så skal i hurtigst
muligt indlevere den til mig, så vi kan få den ombyttet, mens vi stadig har en leasingaftale. (Husk
2 ting: 1) fjern kode 2) slå ‘Find min iPad’ fra.
Åben Scene onsdag d. 9/11 kl. 10.40-11.20
Der afholdes Åben scene onsdag d. 9. November kl. 10.40-11.20. Kom og vær med, hvis I har
mulighed for det. Der vil efterfølgende blive lagt et par klip ud på Facebook, men man kan ikke
forvente, at alle optrædender ligger der.
Lygtefest fredag d. 11/11 kl. 8-10
Skolen bliver 149 år gammel d. 11. november. Traditionen tro har indskolingen lavet
lanterner og laver et flot optog i skolens gymnastiksal. Det foregår fredag d. 11. november
med start til morgensang – og efterfølgende optog og historie i salen. Forældre og
bedsteforældre er naturligvis velkomne til at deltage.
Børns billeder på Ollerup Friskole 12. og 13. november
Vi er endnu engang glade for at være vært ved ‘Børns billeder’ lørdag d. 12. og søndag d. 13.
november kl. 13-16. Vores mellemtrins-kor kommer og optræder med nogle sange lørdag kl.
14.00. Se invitationen nederst i nyhedsbrevet.
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Udlejning af skolen
Vi har fået et par henvendelse omkring udlån/ leje af skolen ifm. børnefødselsdage. Vi indførte
for nogle år siden brugerbetaling til fødselsdage, fordi vi ofte kom til en skole mandag morgen,
der desværre ikke var klar til undervisning. Bestyrelsen tager til næste møde stilling til, om
der skal ændres på retningslinierne.
SEAF og Nordea giver 10.000 kr. til jubilæumsbogen
Skolens jubilæumsbog er ved at tage form. Redaktør Finn Slumstrup har lavet aftaler med en
række dygtige forfattere, der vil bidrage til en spændende bog, der både fortæller historien
om skolebyen Ollerup, men som også er en moderne og tidssvarende antologi om
friskolepædagogik anno 2017.
Vi har for nylig fået 10.000 kr. fra Sydfyns Elforsynings Almene Fond og 10.000 kr. fra Nordea
Fonden. Vi er glade for opbakningen til projektet.
Hvis I kender nogle, der vil støtte projektet – enten som firma eller privat – så henvend jer
gerne til mig! Se også: http://www.ollerupfriskole.dk/jubil-umsbog-2017
En hyggelig og velbesøgt arbejdsdag d. 29. oktober

OBS: Vi har fået en henvendelse fra Politiet, der beder os overholde færdselsreglerne om morgenen, når der
afleveres børn. Denne henstilling er hermed givet videre!
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