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Ollerup d. 30/4-2020 

Nyhedsbrev maj 2020 
 
Kære elever, forældre, ansatte og skolekreds 
 
April gik med påskeferie og genåbning af skolerne. I maj måned stod der oprindeligt 
lejrskoler, skriftlige prøver og en del forældremøder i kalenderen. De er nu aflyst, og i stedet 
fortsætter vi med undervisning efter ’nødskema’ for Forårs-SFO til 5. klasse og 
fjernundervisning for 6.-9. klasse. 
Vi får det bedste ud af det og tager revanche næste år.  
Vi er gået i gang med at planlægge næste skoleår med masser spændende aktiviteter, og vi 
glæder os til at lave skole på helt almindelige vilkår igen. 

Skolestart onsdag d. 12. august 

Skolen starter efter sommerferien onsdag d. 12. august. Fantasien har åbent i uge 27, 32 og 
mandag/ tirsdag i uge 33. 

Generalforsamling 

Vi håber, at der bliver mulighed for at afholde generalforsamling på denne side af 
sommerferien. Vi melder en dato ud, når vi kender den. Jeg kan dog orientere jer om, at der er 
1-2 ledige pladser i bestyrelsen. Hvis du kunne tænke dig at være med i det spændende 
bestyrelsesarbejde, hvor du får mulighed for at påvirke de ’store linjer’ i skolens udvikling, så 
meld dig gerne på banen. Vil du høre mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at 
kontakte bestyrelsesformand Jesper Vognsgaard eller én af de andre medlemmer af 
bestyrelsen. Se mere hér: http://www.ollerupfriskole.dk/bestyrelsen 

Byggeri 

Byggeriet forløber planmæssigt. Ifølge tidsplanen er vi klar til indflytning ved skolestart i uge 
33. Rejsegildet blev aflyst, fordi vi højst kunne invitere 10 personer. Også hér må vi tage 
revanche, når vi må forsamles mere end 10 personer igen. 

Justering af retningslinjer 

Eleverne er meget gode til at følge de retningslinjer, vi skal overholde ift. Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger. Der er justeret lidt ift. håndvask. Der skal eksempelvis ikke vaskes hænder ved 
overgangen fra skole til SFO. Det skyldes, at for meget håndvask kan udløse allergi. I den 
forbindelse vil jeg opfordre jer til at bruge rigeligt med fugtighedscreme, og gerne sende en 
lille tube med jeres børn i skole, hvis de har sart hud eller på anden vis får gener af håndvask. 

Tilmelding til Morgen-SFO 

Fremover vil vi bede jer ’kun’ at tilmelde jeres børn til morgen-SFO ved at sende en besked til 
Karin Plagborg (SFO-leder) på Viggo. 

Afslutning på skoleåret 

Mette Frederiksen har lovet en langsigtet plan for genåbning af Danmark i næste uge. 
Vi håber, at vi får de store elever tilbage – om det så bare bliver nogle få timer hver dag. 
Uanset hvad meldingen bliver, så vil der helt sikkert blive justeret på vores nuværende plan, 
når næste etape bliver en realitet. 
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Susanne Ferdinansen går på pension 

Susanne Ferdinansen har arbejdet på Ollerup Friskole i mange år, men går nu på pension. De 
seneste år har hun arbejdet i Fantasien. Vi ønsker hende held og lykke med tilværelsen som 
pensionist. Tak for mange års indsats på Ollerup Friskole. 
 
Jakob 
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5. klasse skriver natur-digte 
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