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En friskole er en demokratisk forening af familier, der vælger at lave friskole 
sammen. Som familie på friskolen 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, 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 2017. 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 2017/18 

Ollerup Friskole – skoleåret 2017/18 
Skoleåret 2017/18 er et helt særligt år for Ollerup Friskole. Det er nemlig året, hvor skolen 
kan fejre 150 års jubilæum. Og det har vi tænkt os at gøre med en række festlige 
arrangementer. Flere kommer til i løbet af året, men 3 store skal fremhæves hér: 

• Alle elever på skolen er med til at lave teater. Under ledelse af Torben Hansen og 
Louise Finnerup vil vi i løbet af august øve og blive klar til den store 
jubilæumsforestilling. Forestillingen spilles torsdag d. 31/8 og fredag d. 1/9 

• Skolens 150 års fødselsdag er 11/11-2017. På denne dag vil vi invitere børn, forældre, 
ansatte, forretningsforbindelser og gamle bekendte til fødselsdag med forskellige 
aktiviteter. På fødselsdagen afholdes også en reception med udgivelse af Ollerup 
Friskoles 150 års jubilæumsbog. 

• Lørdag d. 26. maj 2018 afholdes den store jubilæumsfest, hvor alle nuværende og 
gamle elever, ansatte og forældre er inviteret til stor fest. Vi opfordrer allerede nu til at 
samle de gamle klassekammerater og forældre, så vi kan holde et brag af en fest.   

Nye ansættelser på Ollerup Friskole 
I foråret 2017 har vi ansat 4 personer på skolen. Jon Posselt og Salina Pjedsted blev begge 
fastansatte som hhv. lærer i skolen og SFO-pædagog. Salina har også en del timer i kommende 
børnehaveklasse.  
Derudover har vi ansat Ulla Madsen som viceleder og Karin Plagborg som SFO-leder. 
Ulla er 48 år gammel og kommer fra en stilling som viceforstander på Musikefterskolen i 
Humble. 
Karin er uddannet lærer fra Den frie Lærerskole. Hun har en del erfaring fra forskellige skoler. 
Hun har desuden været forælder på skolen i en del år. 
Vi glæder os meget til at kunne byde dem alle velkommen!  

Filosofi på skoleskemaet 
I skoleåret 2017/18 sætter vi filosofi på skoleskemaet. Filosofi træner vores evne til at lytte, 
samtale og forstå forskellige perspektiver på store og små problemstillinger. Det er en øvelse i 
at forholde sig åbent og undrende til godt, ondt, smukt, grimt, rigtigt, forkert, sandt, falsk, 
virkelighed, fantasi og meget mere. Vigtige kompetencer i 2017! 
Filosofi kommer skemamæssigt til at ligge fredag morgen efter en kort morgensang. 

Elevråd 
Sidste skoleår startede vi elevråd op på skolen. Vi nåede ikke så langt i processen som vi gerne 
ville, så det skal vi naturligvis have gjort noget ved i dette skoleår. Det bliver Jon Posselt, der 
er kontaktlærer for elevrådet og vi sætter gang i processen så snart vi er igennem 
teaterperioden. 

Morgensang med T-dag 
Vi har morgensang hver morgen kl. 8.05-8.20. Vi synger 3 sange og beder fadervor. Fredag er 
der oplæg til filosofi, tirsdag 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!  
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iPads 
Lærere og elever har nu brugt iPads som læringsredskab i 3,5 år. Vi mener, at vi har fundet 
den IT-løsning, der passer til vores værdigrundlag og som understøtter den måde vi vil 
undervise på på skolen. Vi har evalueret undervejs, tilpasset løsningen og det vil vi naturligvis 
fortsætte med. 
Vi overgik til ny leasingaftale 1. januar i år. Den har medført følgende ændringer: 

• Alle elever får en iPad stillet til rådighed. Den finansieres over skolepengene. Undtaget 
er 2. og 3. klasse, der pt. er på den gamle leasing-ordning. De overgår til ny aftale, når 
den gamle aftale udløber 

• Børnehaveklassen får først iPads i løbet skoleåret – december/ januar. 
• Alle elever fra 0. til 6. klasse har iPad mini, mens elever fra 7.-9. klasse har den større 

iPad pro 
Vi bruger iPads hvor det giver et kvalitativt løft i undervisningen. Og vi lægger den væk og 
fokuserer på andre læringsformer, når vi vurderer, det er bedre i forhold til undervisningen. 
Ligesom hver elev skal have et penalhus med blyant lineal osv. er det meget vigtigt at alle 
elever har en opladet iPad klar hver dag.       

Informationer fra skolen 
Med denne informationsfolder forsøger vi at give et samlet overblik over arrangementer 
næste skoleår på Ollerup Friskole. Hver måned udsender vi nyhedsbreve med en kort 
beskrivelse af arrangementer den kommende måned. Det bliver udsendt på Viggo i slutningen 
af hver måned. Vi tilstræber 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 
Det er muligt at fravælge, at fotos af jeres børn komme på hjemmside og/ eller facebook. Skriv 
bare en mail til Jakob på mail@ollerupfriskole.dk 
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 
ønsker 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. 

Nyt tiltag: børnebilledskole på Ollerup Friskole 
Lise starter Billedskole for elever fra 1. til 5. klasse. Det er et fritidstilbud som eleverne kan 
melde sig til. Det kommer til at ligge onsdag eftermiddag og det koster 300 kr. for 10 gange á 2 
timer. Tilmelding foregår hér på Viggo efter ’først til mølle-princip’. 

2 praktiske oversigter: ringetider og skolepenge 
    

 

 

 
 
 

Ringetider 
8.05-8.20 Morgensang 
8.20-9.00 1. lektion 
9.00-9.40 2. Lektion 
9.40-10.00 Frikvarter 
10.00-10.40 3. lektion 
10.40-11.20 4. lektion 

11.20-11.45 Spisefrikvarter 
11.45-12.05 Læsebånd 

12.05-12.45 5. lektion 
12.45-13.25 6. lektion 
13.25-13.35 Frikvarter 
13.35-14.15 7. lektion 

http://www.facebook.dk/ollerupfri
mailto:mail@ollerupfriskole.dk
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Skolepenge 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kalender for skoleåret 2017/18 
 
Hermed en kort beskrivelse af årets arrangementer: 

Skolestart onsdag d. 16. august kl. 8.05 
Alle elever starter i skole onsdag d. 16. august. Den nye børnehaveklasse starter dog tirsdag d. 
15. august kl. 16.30, så forældrene har mulighed for at være med. Første skoledag er man 
sammen med sin klasselærer fra kl. 8.05-12.45, 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.  

Unge i Front – møde for interesserede elever/ forældre i 7.-9. klasse 21. august 
I samarbejde med Ollerup Gymnastikforening, DGI, Vester Skerninge Friskole og 
Vestermarkskolen udbyder vi et valgfag for elever i overbygningen næste skoleår 'Unge i 
Front'. Valgfaget vil give eleverne en træneruddannelse og vil veksle mellem undervisning og 
praktik i foreningen (typisk den forening, de går i i forvejen - gymnastik, fodbold, håndbold...). 
Der afholdes informationsmøde på højskolen mandag d. 21. august kl. 16.30-17.30.  

Den store jubilæumsforestilling 31/8 og 1/9 
I slutningen af august arbejder alle elever og lærere hen imod den store jubilæumsforestilling. 
Mere info følger i løbet af august. Sæt kryds i kalenderen 31/8 og/ eller 1/9.  

Lejrskole/ udveksling for 8. klasse d.18-22. september 
8. klasse skal til Flensborg. De skal indkvarteres privat og bl.a. opleve Dannevirke og 
Flensborg by. 

Udlandstur for 9. klasse 24.-29. september   
9. klasse tager traditionen tro på udlandstur. I år går turen til Prag. Louise og Jakob tager med 
på turen, der udover Prag vil byde på besøg i koncentrationslejren Theresienstadt.  

Arbejdsdage lørdag d. 28. oktober og tirsdag d. 17. april  
Der er arbejdsdag på skolen. Vi ordner legeplads og andre praktiske ting på skolen. I får 
besked om arbejdsopgaverne nogle uger inden, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.  
 
 

Skolepenge pr. 1. august 2017 Antal Børn Pris 

Skolepenge 0.-6. klasse inkl. skolefrugt og iPad mini 1. barn 1125 kr. 

  2. barn   825 kr.  

  3. barn       0 kr. 

Skolepenge 7.-9. klasse inkl. skolefrugt og iPad pro 1. barn 1175 kr. 

  2. barn   875 kr. 

  3. barn       0 kr. 
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Åben scene 
Der er åben scene 4 gange i løbet af skoleåret. Her vil eleverne komme med indslag af 
forskellig karakter, f.eks. musik, historier, dans eller anden underholdning. Det foregår i 4. 
lektion kl. 10.40-11.20. 

Trim-dag fredag d. 13. oktober 
Der er Trimdag på skolen sidste fredag før efterårsferien. Alle elever skal aktiveres, bevæges 
og motioneres. Trimdagen er for alle klasser kl. 8.05-12.45. 

Børns billeder 4.-5. november 
Ollerup Friskole er sammen med andre skoler med til at arrangere udstillingen: ’Børns 
billeder’. 

Projektuge/ emneuge – uge 45 
Fra mandag d. 6/10 til fredag d. 10/10 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. 

Skolens 150 års fødselsdag 11. november 
Skolens 150 års fødselsdag er 11/11-2017. Her vil vi invitere børn, forældre, ansatte, 
forretningsforbindelser og gamle bekendte til fødselsdag med forskellige aktiviteter. På 
fødselsdagen afholdes også en reception med udgivelse af Ollerup Friskoles 150 års 
jubilæumsbog. På denne dag vil der også traditionen tro være lanterneoptog med 
indskolingen. 

Projektopgave/ emneuge – december 
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 torsdag d. 
30/11 til fredag d. 8/12 

Juletræsfest 14. december kl. 17.30-20.00 
Der er juletræsfest på skolen torsdag d. 14. december. Kom og vær med til en festlig aften med 
café, musik, boder og dans omkring juletræet. 

Juleafslutning 21. december 
Kalenderårets sidste skoledag ligger fredag d. 21. december kl. 8.05-12.45. Vi mødes og 
synger nogle sange. Herefter går vi samlet til skolegudstjeneste. 

Læseuge/ naturfagsuge – uge 1 
Første uge i januar er der læseuge for 0.-8. klasse. Det er endnu en uge med tid til fordybelse. 
9. klasse har naturfagsuge. Mere info om tider i ugen kommer fra klasselæreren, når ugen 
nærmer sig. 

Forældresamtaler i januar 
Der er forældresamtaler i uge 2, 3 og 4. 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. 

Fastelavn for hele skolen 
Torsdag d. 8/2 er der som fastelavnsfest for hele skolen. Alle elever kommer udklædte og er 
med til en festlig dag med udklædning, tøndeslagning og dans. 
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Valgfagsuge/ emneuge – 0.-6. klasse 
Mandag d. 12. til fredag d. 16. marts er der valgfagsuge for udskolingen. Hele ugen arbejdes 
der på valgfagsholdet. 0.-6. klasse har emneuge. 

UU-uge/ praktikuge uge 12 
8. klasse skal på rundtur på ungdomsuddannelserne i Svendborg, mens 9. klasse er i praktik i 
denne uge. 

Generalforsamling 24/4 
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. 

April/maj måned med forældremøder og afgangsprøve 
April og maj måned er fyldt med forældremøder i alle klasserne – og afgangsprøver for 9. 
klasse. 

Fagdage 
Sammenhængende tid til fordybelse i de enkelte fag prioriteres i disse dage. Eleverne vil have 
hele dage med fokus i ét fag – naturfag, sprog, dansk, matematik, musik, billedkunst… 

Lejrskoleuge for 0.-7. klasse – uge 20 
Der afvikles lejrskoler i denne uge. Destination, antal dage og indhold varierer fra klasse til 
klasse. 

Den store jubilæumsfest 26/5 
Lørdag d. 26. maj 2018 afholdes den store jubilæumsfest, hvor alle nuværende og gamle 
elever, ansatte og forældre er inviteret til stor fest. Vi opfordrer allerede nu til at samle de 
gamle klassekammerater og med-forældre, så vi kan holde et brag af en fest.   

9. klasse laver afslutningsløb for resten af skolen 31. maj 
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 pinsedag. Det betyder, at vi har flyttet en skoledag (fredag d. 29/6) til 
grundlovsdag d. 5. juni. Der er forberedelse til grundlovsfesten 29. og 30. Maj. 

Bandafslutning 19. 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 25. juni 
Der afholdes dimissionsfest for 9. klasse og deres familier. En hyggelig og højtidelig aften med 
bl.a. spisning, overrækkelse af afgangsbevis og taler. 8. klasse laver traditionen tro mad og 
tjener på den måde penge til deres udlandstur i 9. Klasse.  

Klasselærerdage 26.-27. juni 
Der er klasselærerdage tirsdag d. 26. og onsdag d. 27. juni. 

Midsommerfest 27. 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.   
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Sidste skoledag 28. 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 nogle af ingredienserne. 
Skolestart bliver torsdag d. 9. august 2018. Fantasien – vores fritidsordning – har åben i uge 
27 og 32. 
 

 

Forældreopgaver i skoleåret 2017 – 2018: 

I løbet af skoleåret er der følgende faste forældreopgaver: 

4. klasse:  Arrangerer fællesspisning ved arbejdsdagen d. 28/10.                                         
(Hvis I vurderer, at der er for mange voksne om køkken-tjansen, 
hjælper man bare med til de resterende arbejdsopgaver). 

1. & 2. klasse:  Hjælper ved juletræsfesten d. 14/12.  

3. klasse:  Hjælper til i salgsboden til Grundlovsfesten d. 5/6. 

9. klasse:  Arrangerer fællesspisning ved arbejdsdagen d. 17/4.                                                
(Hvis I vurderer, at der er for mange voksne om køkken-tjansen, 
hjælper man bare med til de resterende arbejdsopgaver)  

8. klasse: Forældrene og eleverne sælger af mad og drikkelse til bandafslutningen 
d. 19/6. (Overskuddet går til klassens lejrskoletur). 

Forældrene og eleverne står for fremstiller af mad, borddækning, 
servering og oprydning til dimissionsfesten d. 25/6 på skolen. (Skolen 
giver penge til 8. klasses klassekasse, som kan bruges til lejrskoletur i                           
9. klasse). 

5. klasse  Hjælper til i salgsboden til Grundlovsfesten d. 5/6. 

6./7. klasse:  Forældrene og eleverne sælger af salat og brød samt sodavand til 
Midsommerfesten d. 27/6. Indtægt til lejrskole.   
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Jubilæumsteater på Ollerup Friskole 2017 
 

Invitation til forældre, familie, gamle elever og tidligere forældre mfl. til 
Ollerup Friskoles Jubilæumsstykke: 

 

”Ollerup Friskole i 150 år” 
 

Som det første af 3 arrangementer i dette skoleår, hvor vi vil fejre OF ´s 150 års jubilæum, 
inviterer vi jer alle til at opleve jubilæumsstykket enten torsdag d. 31/8 eller fredag d. 1/9 kl. 
18.30. 
Der vil snarest blive lagt en tilmelding ud på Viggo. 
Alle elever på Ollerup deltager i stykket enten på – eller bag ved scenen og vi lægger op til et 
brag af en forestilling med både teater, sang, musik, kor, dans, lys, skyggespil, videospots og 
meget mere. 
Så der vil fra starten af dette skoleår blive arbejdet med - og øvet på denne forestilling, så vi 
vil være klar til premieren d. 31/8. 
 
Praktiske ting, som I som forældre skal vide. 

• Alle børn skal i perioden onsdag d. 23/8 og fredag d. 1/9 møde mellem 8.05 og 12.45, 
hvor der vil blive øvet på stykket. 
 

• Ud over forestillingerne har vi en generalprøve onsdag d. 30/8  
 

• Alle 3 aftener skal eleverne møde kl. 17.30 – yderligere informations kommer fra 
lærerne. 
 

• Som tidligere udmeldt skal forældrene til børn i Indskolingen selv sørge for deres eget 
barns kostume – lad jer inspirere af det vedhæftede billede. 
 

• Forestillingen spilles udendørs på gårdspladsen med den gamle hovedbygning som 
kulisse – og vi håber på godt vejr. 
 

• Hvis et barn ikke kan deltage i enten øvningen, i generalprøven og/ eller i 
forestillingerne er det vigtigt, at læreren får besked! 
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