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Nyhedsbrev oktober 2018
Kære forældre, ansatte og skolekreds
Så blev det efterår. Tid til blæst, flyverdragter, koldere vejr, brændeovn og de skønne
efterårssange.
Oktober byder bla på Skolernes Motionsdag, en efterårsferie og en arbejdsdag.

Skolernes Motionsdag fredag d. 12/10

Vi afholder igen i år Skolernes Motionsdag fredag før efterårsferien. I
år har vi valgt at lave et sponsorløb i samarbejde med kunstnerne Ann
Kerstina Nielsen og Per Buk.
Udfyld den nedenstående ’løbekontrakt’ med dit barn og vær med til
at støtte et godt formål.

Motionsdag 2016

Gæster på skolen

Vi bruger desværre flere og flere resurser på at rydde op på skolen efter ’ukendte gæster’, der
har været på vores udearealer om aftenen og i weekenden. Det drejer sig om cigaretskodder,
tømme øldåser osv.
Alle er som udgangspunkt velkomne til at bruge vores legeplads og øvrige faciliteter, men det
er ikke rimeligt, at vi skal rydde op efter en flok, der har holdt fest.
Vi kan ikke gøre så meget ved det, men vil alligevel opfordre jer forældre til at holde øje med
folk uden tilknytning til skolen udenfor skolens åbningstid.

Arbejdsdag lørdag d. 27/10

Vi holder arbejdsdag lørdag d. 27. 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
kan melde jer til. Det er ganske frivilligt at komme,
men det er både hyggeligt og mere effektivt, hvis vi
’løfter i flok’. 4. klasse arrangerer frokosten.
Overskud fra Markedsdagen

Vi havde en rigtig flot markedsdag i år med en omsætning på hele 27.454 kr.
Det er svært at opgøre det præcise overskud, men vi anslår et overskud på ca. 18.000 kr.
Super flot – tak for indsatsen til alle.
Elevrådet får de 10.000 kr. De resterende penge bruges til at forbedre vores udendørsarealer.
Jakob
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Vikarer på Ollerup Friskole

Det sker en gang imellem at en lærer bliver syg, tager på kursus, er på lejrskole eller på anden
måde er fraværende. Når dette sker, forsøger vi at finde en vikar til den klasse, der mangler en
lærer. I langt de fleste tilfælde er det læreren, som planlægger de aktiviteter, der skal foregå
under hans/hendes fravær. Vikaren får en vikarseddel om morgenen og forsøger at
gennemfører den planlagte undervisning. Det kan selvfølgelig aldrig blive på sammen måde,
som hvis det var klassens faste lærer, der varetog undervisningen, men det tilstræbes altid, at
der foregår planlagt undervisning. I øjeblikket hedder de fastevikarer
Martin Nissen og Bjarke Borre-Jensen,
Både Martin og Bjarke er ansat som SFO-pædagoger i Fantasien og har deres faste gang i
huset.
Martin er 24 år og uddannet pædagog fra UCL Svendborg med speciale i
natur og udeliv. Derudover elsker Martin sport og træværkstedet.
Bjarke er uddannet lærer fra Den frie Lærerskole i 2016. Hans interesser
er håndværk, natur, musik, fodboldkamp og træklatring.
Jacob Lundsgaard Jacobsen
Mit navn er Jacob og jeg er 20 år. I sommers blev jeg færdig på STX i
Svendborg. Jeg kan godt li musik. Fodbold og skateboard. Jeg bor i Ulbølle
og har gået på Vester Skerninge Friskole.

Jacob Jacobsen

Jakob Toft
Mit navn er Jakob Toft Hornum. Jeg er 19 år og holder mit første sabbatår, eftersom jeg i år
dimitterede fra Svendborg Gymnasium. Nu har jeg to jobs for at spare op til at kunne rejse,
hvoraf det ene er et vikarjob på Ollerup Friskole, hvor jeg har selv gået fra børnehaveklassen
til 9.
Personligt er jeg glad for at lære og elsker at forklarer emner og begreber, så den anden part
får den der ”Aha-oplevelse”. Derudover kan jeg godt lide at være fysisk aktiv. Jeg har gået til
mange forskellige sportsgrene, men hovedsageligt fodbold.
Jeppe Østergaard Bjerg
Jeg er snart tyve år, bor i Ulbølle og blev student fra Svendborg
Gymnasium i sommers, hvor jeg gik i musikklassen. Jeg har tidligere selv
gået på Ollerup Friskole fra 3. til 9. klasse. I min fritid spiller jeg,
producerer og skriver musik, og når jeg ikke gør det, læser jeg bøger eller
er sammen med mine venner. Når jeg har sparet penge sammen, flytter
jeg til Barcelona for at gå på en skole for moderne kunst, hvilket jeg
glæder mig meget til, og derefter kender jeg ikke mine fremtidsplaner
(kun mine fremtidsdrømme: den transsibiriske jernbane, højskole, flytte
til København etcetera, etcetera..)
Blandine Julus
Jeg hedder Blandine. Jeg er 42 år og er støttelærer og vikar på skolen. Jeg er
opvokset i Paris, hvor jeg er uddannet på universitetet i litteratur og teater.
Jeg bor i Svendborg med min mand og vores børn.
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Løbekontrakt - skolernes motionsdag
Der løbes i ca. 60 minutter på højskolens stadion.

Elevens navn: _______________________

Klasse:______________

Forventer at løbe ______ runder
Sponsor, navn: ______________________________
Vil betale _______ kr. pr. runde
OBS: Pengene overføres efter løbet til 0815-8159508235
Det samler vi ind til…
Det vi specifikt samler ind til i år er:
Ø økonomi til skoleuniformer, mad, materialer til kunstskolen, løn til vores
ansatte unge mand der er kunstskolens tovholder
Ø et stort indkøb af solcellelamper.
På lossepladsen bliver der mørkt ved 18.30 tiden og børnene har vanskeligt ved at lave
lektier i deres huse, som er uden indlagt el.
Solcellelamper til hver familie vil forbedre livsvilkårene væsentligt.
Vi er to kunstnere Ann-Kerstina Nielsen og Per Buk, som siden 2015 har arbejdet med udsatte
børn gennem vores projekt: Kunst med børn i Verden.
Vi arbejder for at give socialt og økonomisk udsatte børn og unge mulighed for at bruge kunst
og kreativitet, som redskab til forbedring af egen situation og til udvikling af ligeværdige
samfund. Målet er, at børn og unge gennem kreative og skabende aktiviteter, udvikler evner
og selvtillid. At dette omsættes til en forbedret livssituation, samt til aktiv deltagelse i det
omgivende samfundsudvikling og demokratiske processer. At børnene møder en livsglæde
igennem kunsten, som puster til deres drømme og håb for fremtiden.
Direkte på en losseplads i Manila på Filippinerne, har vi oprettet og driver Art School TANZA.
Hvert år lukker vi vores kunstgalleri i Danmark og rejser til Manila for at videreudvikle og
følge op på projektet. En rejse vi glæder os meget til, da venskabsbånd er blevet knyttet til
børn og voksne på lossepladsen.
Vi har ansat en ung mand, John Mark der selv bor på lossepladsen. Han laver hver lørdag
kunstworkshop med børnene, hvor de starter med et måltid varm mad.
John Mark er uddannet socialworker. Han er for børnene en dygtig rollemodel og
mønsterbryder.
Vi mener uddannelse er vejen ud af fattigdom, derfor arbejder vi løbende med at genere
økonomi til børnenes skolegang. På Filippinerne er grundskolen gratis, men det er lovpligtigt
at være iklædt en skoleuniform. Denne uniform har forældrene på lossepladsen ikke råd til. Vi
støtter pt. 49 børn med skoleuniformer.

