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Nyhedsbrev maj
Efter en påskeferie og en uge med huskunstnerne er vi nu tilbage i nogenlunde almindeligt skema.
9. klasse lader op til afgangsprøve og så er der flere klasser der afholder lejrskole i maj måned.
Generalforsamling og ny bestyrelse

Generalforsamlingen var velbesøgt. Der blev afholdt beretninger af bestyrelsesformand og
skoleleder og den tilsynsførendes beretning blev gennemgået. Den kan I finde på skolens
hjemmeside: www.ollerupfriskole.dk/tilsyn
Herudover blev regnskabet gennemgået med det flotte resultat: overskud på 728.000 kr.
Der var valg til bestyrelsen og nye medlemmer trådte til. Det betyder, at bestyrelsen nu består
af: Malene Fuglsig, Jakob Sinning, Victoria Kølle, Jesper Vognsgaard, Balder Mo Schiøtte, Jens
Christian Bjeldorf og Theiss Linnet Aagard.
Bestyrelsen holder konstituerende møde d. 9. maj.
2 nye ansættelser

Vi havde 165 ansøgninger til de 2 stillinger som lærer i skolen
og pædagog i Fantasien. Der var mange gode kandidater og
efter samtalerne har vi besluttet at ansætte Jon Posselt som
lærer og Salina Pjedsted som pædagog.
Velkommen til jer – nu som fastansat personale på skolen.
Afgangsprøver for de store elever + sidste skoledag for 9. klasse 24. Maj

9. klasse er ved at være klar til afgangsprøver og skoleafslutning. De har prøver i maj og juni –
og så afholder de deres sidste skoledag før prøverne d. 24. maj. Traditionen tro arrangerer de
et løb for resten af skolen.
Lejrskole for 0. til 4. klasse

Der er lejrskole for skolens yngste elever i uge 18 – fra d. 8. til den 11. maj.
4. klasse skal til Esbjerg, 2. og 3. klasse skal til Fønsborg ved Nr. Aaby , mens 0. og 1. klasse
overnatter på skolen.
Huskunstner – ’En del af noget større’’

Vi havde en skøn uge med besøg af Ann-Kerstina Nielsen og Per Buk.
De fik samlet et fælles kunstværk med bidrag fra alle eleverne. Skønt for eleverne at mærke, at
de med et lille bidrag kan være med til at være ’en del af noget større’. Se en fin video, der
viser processen fra start til slut: http://www.ollerupfriskole.dk/kunstprojekt-april-2017
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