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Ollerup d. 31/3-2017 

Nyhedsbrev april 
Der summer af aktiviteter på hele skolen. Der er valgfagsuge for de store elever fra 7.-9. klasse, mens 
indskolingen og mellemtrin har emneuge. 
Over 600 mennesker kommer på besøg i disse dage for at se valgfagsholdets teaterforestilling, 
billedkunstholdet er i gang med udsmykning udenfor, der bliver rodet i motorer, dyrket idræt og talt 
fransk. 

4 stillinger på Ollerup Friskole 

• En pædagogisk uddannet til skole og SFO på 25 timer, 10 timer i skole og 15 timer i SFO. Det er 
den midlertidige stilling som Salina har nu og som bliver til en fast stilling. 

• En lærer på fuld tid til skolen. Dansk, matematik og evt. engelsk i mellemtrin/ overbygning. Det 
er den midlertidige stilling som Jon har nu – og som bliver til en fast stilling.  

• En SFO-leder. En nyoprettet lederstilling med timer i SFO og i skolen. 
• En viceleder. Torben har valgt at gå på efterløn, så der er en ledig stilling som viceleder med ca. 

14 lektioners undervisning. 
De ovenstående stillinger er et udtryk for, at det går godt på skolen – og at vi nu har økonomi til at 
fasansætte og udvide med en SFO-leder.  
Se mere om stillingerne på www.ollerupfriskole.dk/stillinger 

Arbejdsdag 
Husk at melde hele familien til arbejdsdag på torsdag kl. 16.30-19.30. 
Kom og vær med til at forskønne skolen – og få samtidig en eftermiddag med hyggeligt samvær. I 
tilmelder jer på Viggo ved at klikke på bjælken øverst på siden.  

Huskunstner – ugen efter påske 
Ugen efter påske står i kunstens tegn. Vi får besøg af kunstnerne Ann Kerstina og Per Buk, der skal lave 
grafik tryk og meget mere med børnene. Det bliver samlet til et større værk ’En del af noget større’ i 
skolens aula. 
Kunstugen er en slags startskud til vores 150 års jubilæum 11/11-2017. 

Generalforsamling 
Vi har generalforsamling og sangaften d. 20. april. Se invitationen nedenfor. 

Billeder af børn på skolens hjemmeside og på facebook 
Det er vigtigt for os som skole, at vi selv er med til at fortælle omverden om alle de gode historier på 
Ollerup Friskole.I den forbindelse lægger vi af og til billeder af børn på skolens hjemmeside og på 
facebook. Ifølge gældende lovgivning må vi lægge ’situationsbilleder’ på hjemmeside og facebook – 
men ikke ’portrætbilleder’. Det kan dog være svært at vurdere. 
Det er kun skolelederen, der kan lægge fotos på facebook og hjemmeside. Og vi bestræber os meget på 
at have en ’høj etisk standard’ for de fotos, som vi lægger ud.  
Vi mener dog, at I som forældre skal have mulighed for at undgå, at billeder af jeres børn bliver brugt 
på hjemmeside og/ eller på facebook. 
Skriv en mail til mig på Viggo eller på mail@ollerupfriskole.dk og angiv: 

• … ønsker ikke at billeder af mine børn optræder på skolens hjemmeside 
• … ønsker ikke at billeder af mine børn optræder på facebook 

Vi respekterer naturligvis jeres afgørelse. 
 
 
Jakob 
 
 
OBS: se masser af skønne billeder fra emneuge og valgfagsuge på www.facebook.com/ollerupfri 
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Generalforsamling 
Indkaldelse til generalforsamling på Ollerup Friskole torsdag d. 20. april kl. 19.30-22.00 
 
Kære forældre og skolekreds på Ollerup Friskole 
Hermed indkaldes til generalforsamling, hvor vi fortæller om året der er 
gået – og om planer for fremtiden. 
Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed. Alle forældre og 
skolekredsen kan deltage og være med til at vælge den bestyrelse, der skal 
tegne skolen de næste år. 
 

Dagsorden ifølge vedtægter 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandsberetning og skolelederberetning  
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering 
4. Fremlæggelse af den tilsynsførendes erklæring og valg af tilsynsførende. Bestyrelsen 

indstiller til generalforsamlingen, at Vibeke Lundahl vælges for en 2-årig periode. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer fra forældrekredsen 

På valg er: Jesper Vognsgaard (modtager genvalg) og Anne Margrethe Rasmussen 
(modtager ikke genvalg). 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer fra skolekredsen 
På valg er: Pil Egholm (modtager genvalg) og John Hansen (modtager ikke genvalg) 

7. Valg af suppleanter i hh. Forældrekreds og skolekreds 
På valg er: Dorte Staffen Kroman Andersen og Inger Norgreen 

8. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag i år) 
9. Evt. 

 
I forlængelse af generalforsamlingen vil Jakob Sinning (arkitekt og forælder til 
Rosa og Noam) fra bestyrelsen fortælle om skolens byggeplaner 

 
 

Sangaften og indvielse af skolens nye flygel  
- med deltagelse af skolens mellemtrinskor torsdag d. 20. april kl 18-19 
 
2017 er jubilæumsår på skolen. Ollerup Friskole fylder 
150 år d. 11/11-2017. Vi inviterer til sangaften kl. 18-
19, hvor vi vil synge de 13 sange, der bliver 
repræsenteret i skolens jubilæumsbog.  
Kom og vær med til fællessang kl. 18-19 
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