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Ollerup d. 29/5-2020 

Nyhedsbrev juni 2020 
 
Kære elever, forældre, ansatte og skolekreds 
Afslutningen på skoleåret bliver en del anderledes, end vi oprindeligt har planlagt. Juni måned 
plejer at være fyldt med bandafslutning, midsommerfest osv. 
Vi kender endnu ikke de præcise retningslinjer, som de kommer til at se ud efter 8. juni, men 
vi har en forventning om, at vi må samles op til min. 50 personer. Der kommer særskilte 
retningslinjer i forhold til afvikling af generalforsamlinger, så vi forventer at kunne holde 
generalforsamling inden sommerferien. 

Nyansat lærer på skolen 

Vi har ansat den 34-årige Anders Kjær Pugholm som ny lærer på skolen. 
Anders blev valgt blandt de 95 ansøgere, der søgte stillingen. Anders 
skal være dansk- og klasselærer i kommende 7. klasse. Derudover skal 
han næste skoleår undervise i specialundervisning, engelsk og 
madkundskab. Anders skal faktisk afvikle forældreorlov fra august til 3. 
november. Vi er gået i gang med at finde en løsning for perioden fra 
skolestart til november.   

Kalenderen frem til sommerferien 

Vi er desværre nødsaget til at aflyse bandafslutning og 
midsommerfest, da vi ikke kan afvikle arrangementerne med 
det nuværende forsamlingsforbud – også selvom det bliver 
hævet til 50 personer.  
Klasselærerne indkalder til forældremøder i klasserne. 

Demokratifestival som livestream 

Vi kan naturligvis ikke afvikle demokratifestival i år på 
højskolen. Vi har i stedet lavet et program, der kan streames 
online. Programmet er en blanding af grundlovstaler, 
debatter og musikalsk underholdning. Vi optræder med et 
samlet musikhold fra 8.-9. klasse. Se programmet her: 
https://www.facebook.com/demokratifestivalollerup/?ref=bookmarks 
For alle elever på skolen er grundlovsdag en almindelig skoledag, hvor man følger skemaet. 
Det betyder, at alle elever møder mellem kl. 8.05 og 8.30. 

Generalforsamling mandag d. 15. juni kl. 19-21 

Sæt stort X i kalenderen mandag d. 15. juni, hvor vi afholder generalforsamling. Kom og hør 
beretninger fra skoleåret og vær med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Jeg 
skal endnu engang gøre opmærksom på, at der er ledige pladser til bestyrelsen 
Se indkaldelse til generalforsamlingen nederst.  
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 

Tilbagebetalinger ifm. Corona-perioden 

Bestyrelsen har besluttet, at vi tilbagebetaler betaling for band i april, maj og juni måned. I vil 
desuden få refunderet jeres betaling for lejrskole, hvis i har indbetalt til en lejrskole, der er 
blevet aflyst. Bandbetaling refunderes ved opkrævning af skolepenge i juli måned. Hvis I har 
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børn i 9. klasse og stopper alle betalinger i juni måned, så kontakt gerne Susanne på 
susanne@ollerupfriskole.dk – så I kan aftale, hvordan I får penge retur. 
I forhold til SFO-betaling har Svendborg Kommune besluttet, at de elever, der ikke har 
benyttet SFO i perioden 16. april til 10. maj, får refunderet forældrebetaling for denne 
periode. Vi gør det samme hos os. SÅ: hvis dit barn IKKE har benyttet SFO i denne periode, så 
send en besked til Susanne på den ovenstående mail. Du vil herefter få refunderet betaling. 

Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19 

På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt 
COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres 
økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft 
fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021. 
COVID-19 fripladstilskud kan søges til: 

a. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres 
økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19 

b. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små 
virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på 
grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19. 

 
Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge. 
 

Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på 
forældrebetalingen.  
Ansøgningsskema og vejledning kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor. 

Dansk- og klasselærere næste år 

Dansk- og klasselærere for næste skoleår ligger nu fast. Lærere i de øvrige fag meldes ud, når 
skemaet er klar – dvs. i slutningen af juni. 

Bh.kl. Dorthe Jacobsen og Salina Pjedsted 5. klasse Tom Bjerg 
1. klasse Bjarne Uhre Andersen 6. klasse Heidi Lindberg 
2. klasse Lise Krarup Silberbauer 7. klasse Anders Kjær Pugholm 
3. klasse Mads Kvinnebjerg Villebro 8. klasse Jeppe Ystrøm 
4. klasse Jon Posselt 9. klasse Dorthe Budde 

 

OBS 

• Husk tilmelding til band på Viggo senest på tirsdag d. 2/6 
• Skolestart efter sommerferien: onsdag d. 12. august (Fantasien er åben uge 32 og ma+ti i uge 33) 

 
 
Jakob 
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Indkaldelse til generalforsamling på Ollerup Friskole 
Mandag d. 15. juni kl. 19-21 

 

 
Dagsorden ifølge vedtægter: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsen aflægger beretning (beretninger fra 

bestyrelse, skoleledelse og tilsynsførende) 
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til 

orientering. 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.* 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.* 
6. Valg af suppleanter i hh. forældrekreds og skolekreds. 
7. Indkomne forslag (i år ingen indkomne forslag) 
8. Evt. 

 
* På valg er:  

• Johan Westfahl Heichelmann (Frida 6. kl. og Bertil 3. kl.) – genopstiller ikke. 
• Pil Egholm (Aksel 9. kl. og Silja 6. kl.) – genopstiller. 
• Ingvar Haubjerg Nielsen (skolekreds) – genopstiller. 
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