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En	  friskole	  er	  i	  princippet	  en	  demokratisk	  forening	  af	  familier,	  der	  vælger	  at	  lave	  
friskole	  sammen.	  Som	  familie	  på	  en	  friskole	  har	  man	  derfor	  et	  helt	  unikt	  
ejerskab	  til	  skolen.	  	  
Derfor	  forventes	  det	  også,	  at	  man	  tager	  del	  i	  skolens	  liv.	  Det	  kan	  man	  gøre	  på	  
mange	  måder,	  og	  vi	  vil	  gøre	  meget	  for,	  at	  det	  opleves	  som	  en	  positiv	  rettighed	  –	  
ikke	  som	  en	  sur	  pligt.	  
Man	  kan	  deltage	  i	  bestyrelsesarbejdet	  og	  i	  arbejdsdage,	  eller	  man	  kan	  tage	  del	  i	  
skolens	  arrangementer	  og	  meget	  mere.	  
Skolen	  lever	  af	  familiernes	  deltagelse.	  Det	  giver	  børnene	  et	  positivt	  syn	  på	  
skolen	  og	  et	  ansvar	  for	  Ollerup	  Friskole.	  Og	  perspektivet	  er	  større	  end	  det.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vi	  ser	  det	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  elevernes	  dannelse.	  Deltagelsen	  skulle	  gerne	  på	  
længere	  sigt	  give	  dem	  mod	  og	  lyst	  til	  at	  deltage	  i	  det	  demokrati	  og	  fællesskab,	  
som	  samfundet	  omkring	  os	  udgør.	  
Det	  er	  dog	  ikke	  meningen,	  at	  man	  nødvendigvis	  skal	  deltage	  i	  alt.	  Vi	  ved	  godt,	  at	  
det	  kræver	  planlægning	  og	  prioritering	  at	  være	  børnefamilie	  i	  2015.	  Derfor	  har	  
vi	  nedenfor	  samlet	  en	  beskrivelse	  af	  de	  forskellige	  arrangementer	  –	  herunder	  
hvem	  der	  forventes	  at	  deltage.	  Også	  for	  at	  fortælle,	  at	  der	  er	  noget,	  der	  er	  vigtigt	  
at	  deltage	  i!	  
Beskrivelsen	  er	  ikke	  udtømmende.	  Spørg	  klasselæreren,	  andre	  forældre,	  
skolelederen,	  tjek	  skolens	  hjemmeside	  og	  ikke	  mindst	  Viggo-‐kalenderen,	  når	  I	  er	  
i	  tvivl	  om	  noget.	  
	  
Jeg	  ønsker	  alle	  et	  godt,	  aktivt	  og	  lærerigt	  skoleår	  på	  Ollerup	  Friskole!	  
	  
	  
Jakob	  Ringgaard	  
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Velkommen	  til	  skoleåret	  2015/16	  

Ollerup	  Friskole	  –	  skoleåret	  2015/16	  
Næste	  skoleår	  byder	  på	  en	  god	  blanding	  af	  gode	  traditioner	  og	  nye	  og	  spændende	  tiltag.	  
Jeg	  vil	  gerne	  fremhæve	  nogle	  af	  de	  nye	  tiltag:	  	  

• Læsebånd	  for	  hele	  skolen	  
Der	  vil	  hver	  dag	  kl.	  11.40-‐12.00	  være	  20	  min.	  ’Læsebånd’.	  Her	  vil	  der	  være	  fokus	  på	  
læsning	  og	  tilegnelse	  af	  forskellige	  læsestrategier.	  I	  får	  nærmere	  informationer	  om	  
læsebåndet	  ved	  starten	  af	  næste	  skoleår.	  	  

• Lejrskole	  for	  alle	  
Der	  vil	  være	  lejrskole	  med	  overnatning	  for	  alle	  klasser.	  Børnehaveklassen	  til	  5.	  klasse	  
skal	  afsted	  2	  overnatninger	  i	  foråret,	  6.	  klasse	  skal	  til	  Litauen,	  7.-‐8.	  klasse	  skal	  2	  
overnatninger	  i	  københavn	  og	  9.	  klasse	  skal	  til	  Athen.	  

• Friluftsliv	  i	  6.	  klasse	  
Faget	  Friluftsliv	  starter	  op	  i	  6.	  klasse.	  I	  sommerhalvåret	  har	  de	  3	  lektioner	  med	  
friluftsliv.	  

• P-‐fag	  på	  skolens	  mellemtrin	  
Sidste	  år	  genindførte	  vi	  valgfag	  i	  skolens	  overbygning.	  Det	  fortsætter	  og	  udbygges	  nu	  
med	  P-‐fag	  (praktisk-‐kreative	  fag)	  på	  mellemtrinnet.	  Eleverne	  i	  4.-‐6.	  klasse	  skal	  rotere	  
rundt	  på	  3	  hold:	  ’Drama’,	  ’Materielt	  design’	  og	  ’Billedkunst’.	  	  

• Nye	  aktiviteter	  i	  Fantasien	  	  
I	  det	  kommende	  skoleår	  vil	  der	  også	  være	  fokus	  på	  nye	  aktiviteter	  i	  fantasien.	  De	  
starter	  bl.a.	  op	  med	  et	  Indianer-‐forløb,	  der	  kommer	  til	  at	  ligge	  hver	  mandag	  i	  starten	  af	  
skoleåret.	  	  

iPad	  2.0	  
Lærere	  og	  elever	  har	  nu	  brugt	  iPads	  som	  læringsredskab	  i	  1,5	  år.	  Vi	  har	  lavet	  en	  evaluering,	  
som	  både	  forældre,	  elever	  og	  lærere	  har	  deltaget	  i.	  Evalueringen	  kan	  findes	  på	  skolens	  
hjemmeside	  under:	  www.ollerupfriskole.dk/evaluering	  
Vi	  har	  nu	  implementeret	  nogle	  fornuftige	  arbejdsgange	  med	  brug	  af	  iPads.	  Men	  det	  er	  også	  
tydeligt,	  at	  vi	  er	  klar	  til	  at	  blive	  endnu	  skarpere	  til	  at	  anvende	  iPad,	  når	  den	  giver	  et	  kvalitativt	  
løft	  af	  undervisningen.	  I	  evalueringen	  fremkommer	  en	  række	  anbefalinger,	  som	  vi	  arbejder	  
videre	  med	  i	  det	  kommende	  skoleår.	  

2	  nye	  ansættelser	  på	  Ollerup	  Friskole	  
Vi	  er	  glade	  for	  at	  kunne	  præsentere	  2	  nye	  ansatte	  
på	  Ollerup	  Friskole.	  
Som	  pædagog	  i	  Fantasien	  har	  vi	  ansat	  Nis	  Bredahl	  
Sørensen,	  der	  er	  29	  år	  gammel.	  Nis	  er	  uddannet	  
fra	  Den	  frie	  Lærerskole	  med	  linjefag	  i	  friluftsliv,	  
idræt	  og	  historie/	  samfundsfag.	  Nis	  er	  meget	  til	  
udeliv	  og	  vi	  er	  sikre	  på	  han	  er	  den	  rette	  til	  at	  sætte	  
gang	  i	  nye	  aktiviteter	  i	  Fantasien.	  
Vi	  har	  også	  ansat	  Morten	  Juhl	  Lauritsen	  som	  
lærer.	  Morten	  er	  nyuddannet	  fra	  Den	  frie	  Lærerskole	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Morten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nis	  
med	  linjefag	  i	  matematik,	  fysik/	  kemi,	  historie/	  samfundsfag,	  	  
religion	  og	  drama.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Morten	  kommer	  til	  at	  undervise	  7.-‐9.	  klasse	  i	  fysik/	  kemi	  og	  biologi.	  Derudover	  vil	  han	  få	  4./5.	  
klasse	  og	  6.	  klasse	  til	  historie/	  kristendom.	  
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Vi	  byder	  Nis	  og	  Morten	  velkommen	  og	  er	  sikre	  på	  de	  vil	  være	  med	  til	  at	  udvikle	  Ollerup	  
Friskole	  til	  et	  endnu	  mere	  spændende	  sted.	  

Informationer	  fra	  skolen	  
Med	  denne	  informationsfolder	  forsøger	  vi	  at	  give	  et	  samlet	  overblik	  over	  arrangementer	  
næste	  skoleår	  på	  Ollerup	  Friskole.	  Herudover	  vil	  vi	  udsende	  nyhedsbreve	  med	  en	  kort	  
beskrivelse	  af	  arrangementer	  den	  kommende	  måned.	  Det	  bliver	  udsendt	  på	  Viggo	  i	  slutningen	  
af	  hver	  måned.	  Vi	  vil	  fremover	  tilstræbe	  at	  bruge	  skolens	  facebook-‐side	  til	  billeder	  af	  skolens	  
liv,	  mens	  nyhedsbrevene	  mere	  får	  karakter	  af	  ’en	  A4-‐sides	  orientering’.	  Se	  og	  ’like’:	  
www.facebook.dk/ollerupfri	  
Al	  skriftlig	  kommunikation	  foregår	  på	  Viggo.	  Vi	  forventer,	  at	  I	  forældre	  tjekker	  Viggo	  mindst	  2	  
gange	  om	  ugen.	  Husk	  at	  I	  kan	  få	  sendt	  meddelelser	  fra	  Viggo	  videre	  til	  jeres	  egen	  mail.	  Hvis	  I	  
skal	  have	  en	  introduktion	  til	  Viggo,	  står	  jeg	  gerne	  til	  rådighed.	  Selvom	  den	  elektroniske	  
kommunikation	  kan	  være	  lidt	  af	  en	  jungle,	  vil	  jeg	  gerne	  understrege,	  at	  det	  er	  meget	  vigtigt	  for	  
jeres	  børn,	  at	  I	  orienterer	  jer	  på	  Viggo.	  Det	  er	  ikke	  rart	  for	  børn	  at	  komme	  i	  skole	  og	  
eksempelvis	  have	  glemt	  noget,	  der	  er	  kommunikeret	  ud	  på	  Viggo.	  SÅ:	  tjek	  Viggo	  jævnligt!	  
Når	  jeres	  børn	  ikke	  kommer	  i	  skole,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  I	  melder	  fravær	  på	  Viggo.	  Når	  I	  logger	  på	  
Viggo,	  kan	  I	  på	  forsiden	  angive	  fravær	  for	  jeres	  børn.	  Jeg	  har	  en	  ’opskrift’	  på	  det.	  Så	  kontakt	  
mig	  gerne,	  hvis	  I	  ikke	  kan	  få	  det	  til	  at	  virke.	  
	  

Morgensang	  med	  T-‐dag	  
Vi	  har	  morgensang	  hver	  morgen	  kl.	  8.05-‐8.20.	  Der	  bliver	  sunget	  3	  sange	  og	  bedt	  fadervor.	  
Tirsdag	  og	  torsdag	  (T-‐dage)	  er	  der	  korte	  indslag	  fra	  lærerne	  på	  skift.	  Det	  kan	  være	  en	  
fortælling,	  et	  stykke	  musik,	  et	  maleri	  eller	  lignende.	  Små	  fælles	  oplevelser	  for	  hele	  skolen.	  I	  
forældre	  er	  meget	  velkomne	  til	  at	  byde	  ind	  med	  et	  T-‐dags-‐indslag.	  En	  anden	  historie	  fra	  ’det	  
virkelige	  liv’,	  en	  oplevelse	  eller	  andet.	  Det	  er	  altid	  godt	  med	  nye	  vinkler	  og	  perspektiver	  på	  
verden.	  Kontakt	  gerne	  Jakob!	  	  
	  

Rød	  tråd	  i	  begynderlæsningen	  
Vi	  har	  i	  det	  forgangne	  skoleår	  lavet	  en	  beskrivelse	  af,	  hvordan	  vi	  arbejder	  med	  læsning	  og	  
skrivning	  i	  indskolingen	  på	  Ollerup	  Friskole.	  Vores	  mål	  har	  været	  at	  etablere	  en	  synlig	  rød	  
tråd	  i	  undervisningen	  i	  dansk	  i	  indskolingen.	  Vores	  læsekonsulent	  har	  også	  kigget	  den	  
igennem.	  
Resultatet	  er	  blevet	  en	  brochure:	  ’Sådan	  lærer	  dit	  barn	  at	  læse	  og	  skrive	  på	  Ollerup	  Friskole’.	  
Den	  bliver	  udleveret	  til	  forældremøderne	  i	  0.-‐3.	  klasse.	  	  
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Kalender	  for	  skoleåret	  2015/16	  
Hermed	  kalender	  og	  kort	  beskrivelse	  af	  årets	  arrangementer:	  
	  

	  

Skolestart	  10.	  august	  kl.	  8.05	  
Alle	  elever	  starter	  i	  skole	  mandag	  d.	  10.	  august.	  Den	  nye	  børnehaveklasse	  starter	  dog	  søndag	  d.	  9.	  
august	  kl.	  10.00,	  så	  forældrene	  har	  mulighed	  for	  at	  være	  med.	  Første	  skoledag	  er	  man	  sammen	  med	  sin	  
klasselærer	  fra	  kl.	  8.05-‐12.40,	  hvorefter	  man	  har	  fri	  eller	  går	  i	  Fantasien.	  

Forældremøder	  
Der	  afholdes	  forældremøder	  i	  alle	  klasser	  i	  august	  og	  september.	  Her	  fortæller	  lærerne	  om	  planerne	  
for	  skoleåret	  –	  og	  forældre	  har	  mulighed	  for	  at	  snakke	  sammen.	  Der	  etableres	  et	  forældreråd	  i	  hver	  
klasse,	  der	  sørger	  for	  at	  lave	  sociale	  arrangementer	  til	  gavn	  for	  det	  sociale	  liv	  i	  klassen.	  

Markedsdag	  lørdag	  d.	  12.	  september	  
Markedsdagen	  er	  en	  festlig	  dag	  med	  et	  væld	  af	  aktiviteter.	  Alle	  klasser	  byder	  ind	  med	  en	  aktivitet	  og	  
overskuddet	  på	  dagen	  går	  til	  ting,	  som	  eleverne	  får	  glæde	  af.	  I	  år	  har	  vi	  valgt	  at	  lægge	  en	  emneuge	  op	  
til	  markedsdagen.	  Et	  lille	  udvalg	  med	  bl.a.	  Torben	  Hansen	  (viceleder)	  og	  Inger	  Norgreen	  (bestyrelsen)	  
er	  i	  gang	  med	  at	  lave	  en	  ramme	  med	  nye	  aktiviteter,	  der	  gerne	  skulle	  gøre	  markedsdagen	  endnu	  større	  
og	  sjovere	  i	  år.	  I	  hører	  nærmere	  i	  starten	  af	  skoleåret.	  

Udlandstur	  for	  9.	  klasse	  og	  6.	  klasse	  
9.	  klasse	  tager	  traditionen	  tro	  på	  udlandstur.	  I	  år	  går	  turen	  til	  Athen.	  
Vi	  har	  i	  år	  fået	  midler	  fra	  den	  nordiske	  organisation	  Nordplus	  til	  at	  lave	  en	  international	  udveksling	  
med	  en	  klasse	  i	  Litauen.	  Det	  bliver	  super	  spændende	  og	  lærerigt.	  Tom	  og	  Heidi	  tager	  med	  6.	  klasse.	  

Arbejdsdage	  1/10	  og	  9/4	  
Der	  er	  arbejdsdag	  på	  skolen.	  Vi	  ordner	  legeplads	  og	  andre	  praktiske	  ting	  på	  skolen.	  	  

Åben	  scene	  d.	  29/10,	  8/12,	  2/3	  og	  19/5	  
Der	  er	  åben	  scene	  4	  gange	  i	  løbet	  af	  skoleåret.	  Her	  vil	  eleverne	  komme	  med	  indslag	  af	  forskellig	  
karakter.	  Musik,	  historier,	  dans	  eller	  anden	  underholdning.	  Det	  foregår	  i	  4.	  lektion	  kl.	  10.40-‐11.20.	  

ÅRSKALENDER  for                                                             Ollerup Friskole 2015/16 - 16
AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR

1 lø 1 ti FM 2. kl., 9. kl. 1 to Arbejdsdag kl. 16-20 1 sø 1 ti 1 fr

2 sø (FM = Forældremøde) 2 on Skoleteater 0.-3. kl., FM 1.+7. kl. 2 fr 2 ma Projektuge 7.-9. kl.
45

2 on 2 lø

3 ma Fantasien åben
32

3 to FM. 3. kl. 3 lø 3 ti Klasselæreruge 0.-6. kl. 3 to 3 sø

4 ti Møde 9-15 4 fr 4 sø 4 on 4 fr 4 ma Læseuge for alle/
1

5 on Møde 9-15 5 lø 5 ma
41

5 to 5 lø 5 ti Fysikuge for 9. klasse

6 to Møde 9-15 6 sø 6 ti 6 fr 6 sø 6 on

7 fr Møde 8-14 7 ma Emneuge: Markedsdag, FM 4/5
37

7 on 7 lø 7 ma
50

7 to

8 lø 8 ti FM 8. kl. 8 to 8 sø 8 ti Åben scene 10.40-11.20 *** 8 fr

9 sø Skolestart 0. klasse 10-12 9 on 9 fr TRIM-dag 9 ma
46

9 on *** Terminsprøver ti-on-to 8.-9. 9 lø

10 ma Skolestart alle kl. 8.05-12.40
33

10 to 10 lø 10 ti 10 to Juletræsfest 17.30-20.00 *** 10 sø

11 ti 11 fr 11 sø 11 on Lygtefest 8-10 11 fr 11 ma Forældresamtaler uge 2,3 og 4
2

12 on 12 lø Markedsdag 10-15 12 ma Efterårsferie
42

12 to 12 lø 12 ti

13 to 13 sø 13 ti 13 fr 13 sø 13 on

14 fr 14 ma
38

14 on 14 lø Børns billeder 14 ma
51

14 to

15 lø 15 ti 15 to 15 sø Børns billeder 15 ti 15 fr

16 sø 16 on 16 fr 16 ma
47

16 on 16 lø

17 ma
34

17 to 17 lø 17 ti 17 to 17 sø

18 ti 18 fr 18 sø 18 on 18 fr Juleafslutning 8.00-12.40 18 ma
3

19 on 19 lø 19 ma
43

19 to 19 lø 19 ti

20 to 20 sø 6. klasse i Litauen sønd-fredag 20 ti 20 fr 20 sø 20 on

21 fr observatinspraktik DfL 21 ma Aktiv rundt i Danmark (3 uger)
39

21 on 21 lø 21 ma Juleferie
52

21 to

22 lø
0

22 ti 22 to 22 sø 22 ti 22 fr

23 sø
34

23 on 23 fr 23 ma
48

23 on 23 lø

24 ma FM 6. kl. obs.praktik DfL
0

24 to 24 lø
0

24 ti 24 to 24 sø

25 ti
0

25 fr 25 sø
43

25 on 25 fr 25 ma
4

26 on FM 0. kl. 26 lø 26 ma
0

26 to 26 lø
52

26 ti Forældremøde 2. kl.

27 to 27 sø 27 ti 27 fr 27 sø 27 on

28 fr 28 ma 9. klasse i Athen (ma-lø)
40

28 on 28 lø 28 ma
1

28 to

29 lø
0

29 ti 29 to Åben scene 10.40-11.20 29 sø 29 ti 29 fr

30 sø
34

30 on 30 fr 30 ma
49

30 on 30 lø

31 ma
0

31 sø
43

31 to 31 sø

Skoledage i alt: Pæd. dage i alt: særlige feriedage i alt:

fridage i alt: feriedage i alt: disponible dage i alt:

Hele skoleåret Hele skoleåret
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Trim-‐dag	  fredag	  d.	  10.	  oktober	  
Der	  er	  Trimdag	  på	  skolen	  sidste	  fredag	  før	  efterårsferien.	  Alle	  elever	  skal	  aktiveres	  og	  bevæges	  og	  
motioneres.	  Trimdagen	  er	  for	  alle	  klasser	  kl.	  8.05-‐12.40.	  

Projektuge/	  klasselæreruge	  –	  uge	  45	  
Fra	  mandag	  d.	  2.	  til	  fredag	  d.	  6.	  november	  afholdes	  der	  projektuge	  for	  overbygningen.	  0.-‐6.	  klasse	  har	  
’klasselæreruge’.	  Det	  betyder,	  at	  de	  er	  sammen	  med	  deres	  klasselærer	  hele	  ugen	  –	  og	  med	  tid	  og	  
mulighed	  for	  at	  man	  kan	  fordybe	  sig	  i	  emner	  og	  projekter,	  uden	  at	  blive	  afbrudt	  af	  forskellige	  skift	  i	  fag	  
og	  lærere.	  

Lanternefest	  11.	  november	  
Der	  er	  lanternefest	  onsdag	  d.	  11.	  oktober	  kl.	  8.05-‐10.00,	  hvor	  vi	  fejrer	  skolens	  fødselsdag.	  Her	  vil	  de	  
små	  elever	  traditionen	  tro	  lave	  et	  optog	  med	  flotte	  lamper.	  

Børns	  billeder	  14.-‐15.	  november	  
Ollerup	  Friskole	  er	  sammen	  med	  andre	  skoler	  med	  til	  at	  arrangere	  udstillingen:	  ’Børns	  billeder’.	  

Juletræsfest	  10.	  december	  
Der	  er	  juletræsfest	  på	  skolen	  torsdag	  d.	  10.	  december.	  Kom	  og	  vær	  med	  til	  en	  festlig	  aften	  med	  café,	  
musik,	  boder	  og	  dans	  omkring	  juletræet.	  

Juleafslutning	  18.	  december	  
Kalenderårets	  sidste	  skoledag	  ligger	  fredag	  d.	  18.	  december	  kl.	  8.05-‐12.40.	  Vi	  mødes	  og	  synger	  nogle	  
sange.	  Herefter	  går	  vi	  samlet	  til	  skolegudstjeneste.	  

Læseuge/	  fysikuge	  –	  uge	  2	  
Første	  uge	  i	  januar	  er	  der	  læseuge	  for	  0.-‐8.	  klasse.	  Det	  er	  endnu	  en	  uge	  med	  tid	  til	  fordybelse.	  9.	  klasse	  
har	  fysik-‐uge.	  Mere	  info	  om	  tider	  i	  ugen	  kommer	  fra	  klasselæreren,	  når	  ugen	  nærmer	  sig.	  

Forældresamtaler	  i	  januar	  
Der	  er	  forældresamtaler	  i	  uge	  3,	  4	  og	  5.	  I	  indkaldes	  på	  forskellige	  tidspunkter.	  Her	  er	  der	  mulighed	  for	  
at	  vende	  elevernes	  sociale	  og	  faglige	  udvikling.	  Samtalerne	  er	  en	  god	  lejlighed	  til	  at	  stille	  spørgsmål	  og	  
afklare	  forventninger	  til	  både	  skole	  og	  hjem.	  

UU-‐uge/	  praktikuge	  uge	  8	  
8.	  klasse	  skal	  på	  rundtur	  på	  ungdomsuddannelserne	  i	  Svendborg,	  mens	  9.	  klasse	  er	  i	  praktik	  i	  denne	  
uge.	  

Projektopgave/	  klasselærerdage	  –	  marts	  
Der	  er	  projektopgave	  for	  8.	  og	  9.	  klasse,	  mens	  0.-‐7.	  klasse	  har	  fordybelsesdage	  med	  deres	  klasselærer.	  
Der	  kan	  også	  forekomme	  emner	  i	  teamet	  i	  disse	  uger.	  Det	  foregår	  onsdag	  d.	  9.	  til	  fredag	  d.	  18.	  marts.	  

Valgfagsuge/	  emneuge	  –	  0.-‐6.	  klasse	  
Mandag	  d.	  11.	  til	  fredag	  d.	  15.	  april	  er	  der	  valgfagsuge	  for	  udskolingen.	  Hele	  ugen	  arbejdes	  der	  på	  
valgfagsholdet.	  0.-‐6.	  klasse	  har	  emneuge.	  

Generalforsamling	  27/4	  
Generalforsamlingen	  er	  skolens	  øverste	  myndighed.	  Kom	  og	  gør	  din	  indflydelse	  gældende.	  Hør	  
beretninger	  om	  året	  der	  er	  gået	  og	  vær	  med	  til	  at	  vælge	  bestyrelse	  for	  skolen.	  
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Maj	  måned	  med	  forældremøder	  og	  afgangsprøve	  
Maj	  måned	  er	  fyldt	  med	  forældremøder	  i	  alle	  klasserne	  –	  og	  afgangsprøver	  for	  9.	  klasse.	  

9.	  klasse	  laver	  afslutningsløb	  for	  resten	  af	  skolen	  3.	  juni	  
De	  store	  elever	  i	  9.	  klasse	  arrangerer	  et	  løb	  for	  de	  andre	  elever	  på	  skolen.	  	  

Grundlovsfest	  –	  demokratifestival	  d.	  5.	  juni	  
Grundlovsfesten	  er	  en	  af	  skoleårets	  festlige	  dage.	  Det	  foregår	  på	  højskolen	  med	  masser	  af	  mennesker,	  
taler,	  boder	  og	  spændende	  indslag	  –	  en	  festdag	  for	  demokratiet.	  I	  år	  falder	  grundlovsdag	  på	  en	  søndag.	  
Det	  betyder,	  at	  vi	  har	  flyttet	  en	  skoledag	  (fredag	  d.	  24/6)	  til	  grundlovsdag	  d.	  5.	  juni.	  

Bandafslutning	  14.	  juni	  
Der	  er	  bandafslutning	  med	  musik	  spillet	  af	  skolens	  bandhold	  kl.	  17-‐20.	  Kom	  og	  hør,	  hvad	  de	  forskellige	  
bandhold	  har	  arbejdet	  med	  i	  løbet	  af	  året.	  

Dimissionsfest	  20.	  juni	  
Der	  afholdes	  dimissionsfest	  for	  9.	  klasse	  og	  deres	  familier.	  En	  hyggelig	  og	  højtidelig	  aften	  med	  bl.a.	  
spisning,	  overrækkelse	  af	  afgangsbevis	  og	  taler.	  

Klasselærerdage	  20.-‐22.	  juni	  
Der	  er	  klasselærerdage	  mandag	  d.	  20.-‐onsdag	  d.	  22.	  juni.	  

Midsommerfest	  22.	  juni	  
Midsommerfest	  er	  årets	  afslutning.	  Det	  foregår	  som	  en	  stor	  picnic	  på	  Hollænders	  mark.	  Alle	  
medbringer	  madkurv	  og	  der	  tændes	  op	  i	  grillen.	  Der	  er	  musikalske	  indslag	  fra	  skolens	  elever.	  	  	  

Sidste	  skoledag	  23.	  juni	  
Det	  er	  sidste	  skoledag	  med	  farvel	  til	  9.	  klasse	  –	  og	  det	  der	  hører	  med	  til	  sådan	  en	  dag.	  Quiz,	  fodbold,	  
vand	  og	  karameller	  plejer	  at	  være	  ingredienserne	  i	  dén	  dag.	  
	  

ÅRSKALENDER  for                                                             Ollerup Friskole 2015/16 - 16
FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI

1 ma
5

1 ti 1 fr (pæd.dag 8.00-14.00) 1 sø 1 on 1 fr

2 ti 2 on Åben scene 10.40-11.20 2 lø 2 ma FSA dansk skr.
18

2 to 2 lø

3 on 3 to 3 sø 3 ti FSA mat. probl. 3 fr Sidste skoledag for 9. kl. 3 sø

4 to 4 fr 4 ma
14

4 on FSA dansk ret/læs 4 lø 4 ma
27

5 fr 5 lø 5 ti 5 to 5 sø Grundlovsfest 5 ti

6 lø 6 sø 6 on 6 fr 6 ma
23

6 on

7 sø 7 ma
10

7 to 7 lø 7 ti 7 to

8 ma
6

8 ti 8 fr 8 sø 8 on 8 fr

9 ti 9 on Projektopgave 8.-9. kl./ 9 lø Arbejdsdag 9-14 9 ma FSA: Mat. færdig
19

9 to 9 lø

10 on 10 to Klasselæreruge/ emneuge 0.-7. 10 sø 10 ti FM. 0. kl. 10 fr 10 sø

11 to 11 fr 11 ma Valgfagsuge/ Emneuge 0.-6.
15

11 on FM 9. kl. 11 lø 11 ma
28

12 fr 12 lø 12 ti 12 to 12 sø 12 ti

13 lø 13 sø 13 on 13 fr 13 ma
24

13 on

14 sø 14 ma
11

14 to 14 lø 14 ti Bandafslutning 17-20 14 to

15 ma Vinterferie
7

15 ti 15 fr 15 sø 15 on 15 fr

16 ti 16 on 16 lø 16 ma
20

16 to 16 lø

17 on 17 to 17 sø 17 ti 17 fr 17 sø

18 to 18 fr Projektfremlæggelse 18 ma
16

18 on FM 8. kl. 18 lø 18 ma
29

19 fr 19 lø 19 ti Lejrskole 0.-5. kl./ 7.-9. KBH 19 to Åben scene 10.40-11.20 19 sø 19 ti

20 lø 20 sø 20 on Lejrskole 0.-5. kl./ 7.-9. KBH 20 fr 20 ma Dimissionsfest 18.00-21.00
25

20 on

21 sø 21 ma påskeferie
12

21 to Lejrskole 0.-5. kl./ 7.-9. KBH 21 lø 21 ti Klasselærerdage ma-on. 21 to

22 ma UU-uge 8. kl./ praktik 9. kl.
8

22 ti påskeferie 22 fr 22 sø 22 on Midsommerfest 17-20 22 fr

23 ti 23 on påskeferie 23 lø 23 ma FM 6. kl.
21

23 to Sidste skoledag 8.00-12.40 23 lø

24 on Pædagogisk fællesmøde 19-22 24 to 24 sø 24 ti FM. 1. kl., 4/5 kl. 24 fr Fantasien åben 24 sø

25 to 25 fr 25 ma
17

25 on FM 7. kl. 25 lø 25 ma
30

26 fr 26 lø 26 ti 26 to FM. 2. kl. 26 sø 26 ti

27 lø 27 sø 27 on Generalforsamling 27 fr 27 ma Fantasien åben
26

27 on

28 sø 28 ma
13

28 to 28 lø 28 ti Fantasien åben 28 to

29 ma
9

29 ti 29 fr 29 sø 29 on Fantasien åben 29 fr

30 on 30 lø 30 ma
22

30 to Fantasien åben 30 lø

31 to (pæd. dag 12-18) 31 ti FM. 3. kl. 31 sø

Skoledage i alt: Pæd. dage i alt: særlige feriedage i alt:

fridage i alt: feriedage i alt: disponible dage i alt:

Hele skoleåret Hele skoleåret
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Ollerup	  Friskole	  –	  faglig	  og	  kreativ	  
	  
Kreativitet	  og	  faglighed	  
Kreativitet	  og	  faglighed	  er	  to	  sider	  af	  samme	  sag.	  Den	  basale	  faglighed	  og	  den	  kreative	  proces	  er	  begge	  
vigtige	  elementer	  i	  ethvert	  barns	  udvikling.	  
Vi	  anser	  dem	  som	  vigtige	  områder,	  der	  skal	  plejes	  og	  udvikles,	  så	  lysten	  til	  at	  lære	  bevares	  op	  igennem	  
elevens	  skolegang.	  
	  
Faglighed	  på	  Ollerup	  Friskole	  
Vi	  forstår	  faglighed	  som	  de	  basale	  kundskaber	  og	  færdigheder,	  der	  tilegnes	  i	  skolen	  –	  både	  i	  de	  enkelte	  
fag	  og	  på	  tværs	  af	  fagene.	  Fagligheden	  bringes	  i	  spil	  og	  udvikles	  igennem	  de	  sociale	  relationer,	  hver	  
enkelt	  barn	  er	  en	  del	  af.	  
Høj	  faglighed	  på	  Ollerup	  Friskole	  betyder	  at:	  	  

• Lærerne	  tilpasser	  undervisningen,	  så	  den	  passer	  til	  de	  elever,	  de	  står	  overfor.	  
• Lærerne	  er	  fagligt	  og	  pædagogisk	  velfunderede	  og	  velforberedte	  i	  fagene.	  
• Lærerne	  lytter	  til	  elever	  og	  forældre.	  
• Vi	  har	  tydelige	  forventninger	  og	  stiller	  krav	  til	  eleverne.	  
• Vi	  giver	  lektier	  for,	  når	  det	  giver	  mening	  –	  og	  i	  et	  omfang,	  der	  vurderes	  at	  passe	  til	  eleverne.	  
• Vi	  forventer,	  at	  forældrene	  bakker	  op	  omkring	  elevernes	  skolegang.	  
• Der	  tages	  pædagogisk	  hensyn	  til	  de	  elever,	  der	  har	  svært	  ved	  at	  honorere	  kravene.	  Og	  at	  der	  

laves	  en	  Plan	  B	  for	  disse	  elever.	  	  
	  
Kreativitet	  på	  Ollerup	  Friskole	  
Vi	  forstår	  kreativitet	  som	  den	  skabende	  proces,	  der	  leder	  fra	  idé	  til	  færdigt	  produkt.	  
Vi	  anser	  kreativitet	  som	  en	  drivende	  kraft	  i	  eleverne	  –	  en	  kraft,	  der	  skal	  dyrkes	  og	  vedligeholdes	  i	  
skolen.	  	  
Kreativitet	  på	  Ollerup	  Friskole	  betyder	  at:	  

• Vi	  anser	  det	  som	  vores	  fornemmeste	  opgave,	  at	  pirre	  elevernes	  nysgerrighed	  og	  herigennem	  
bevare	  deres	  lyst	  til	  at	  lære.	  

• Vi	  anser	  musiske,	  æstetiske	  og	  kropslige	  læreprocesser	  som	  en	  naturlig	  og	  vigtig	  del	  af	  
elevernes	  skolegang.	  

• Vi	  arbejder	  med	  mange	  forskellige	  tilgange	  til	  læring,	  så	  det	  giver	  plads	  til	  en	  mangfoldighed	  i	  
undervisningen.	  

	  
Kreativitet	  OG	  faglighed	  kan	  ikke	  ses	  som	  adskilte	  begreber.	  For	  os	  er	  det	  begreber,	  der	  gensidigt	  
støtter	  og	  udvikler	  hinanden.	  
Kreativitet	  forudsætter	  en	  faglig	  base,	  man	  kan	  være	  kreativ	  med.	  
Fagligheden	  giver	  først	  mening,	  når	  den	  kombineres	  med	  kreativiteten	  –	  evnen	  til	  at	  udvikle	  faglighed	  
fra	  udenadslære	  til	  brugbar	  og	  meningsfuld	  læring.	  
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