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Nyhedsbrev oktober 2020 
 

Kære elever, forældre, ansatte og skolekreds 

 

Efteråret er over os med flotte farver og køligere dage. Man længes efter morgensang med de 

skønne efterårssange sunget af alle elever på én gang om septembers himmel og om æblerne, der 

lyser rødt på træernes grene. Det vender forhåbentlig tilbage. 

I torsdags havde vi reception, hvor vi tog afsked med Anne-Dorte, der har arbejdet på Ollerup 

Friskole i 22 år. Det var en fin dag. 

Morgensang 

Husk at eleverne én dag i ugen skal møde kl. 8.05, fordi de har morgensamling: 

Oversigt over morgensamling: 

Ugedag Klasse Musik til 

morgensang 

Øvrige lærere 

Mandag 1. og 6. klasse Tom Bjarne  

Tirsdag 0. og 5. klasse Tom Salina, Dorthe 

Onsdag 4. og 9. klasse Jesper Dorte B. 

Torsdag 3. og 8. klasse Jakob Heidi/ Dorte B., Mads 

Fredag 2. og 7. klasse Jesper Lise 

  

Viggo – nu med skema, lektier mv 

Vi har nu implementeret et nyt modul på Viggo, vores intranet.        

Det betyder, at I nu vil kunne se elevernes skema på jeres startside. 

I vil også kunne se diverse arrangementer og lektier. 

Formålet med det nye modul er, at samle alle skolerelevante 

informationer ét sted. Det gælder beskeder, kalender, skema, lektier, 

årsplaner mv. 

Eleverne kan nu også tilgå Viggo, så de – afhængigt af alder 

naturligvis - kan være med til at styre lektier selv. I får 

loginoplysninger af klasselæreren, når klassen får brug for det. 

Hvis det udfordrer…, så kontakt Jakob. 

 

 

Emneuge med fokus på naturfag – afsluttes med motionsdag 

I uge 41 har vi emneuge på hele skolen. Eleverne 

bliver i egen klasse pga. retningslinjerne fra 

sundhedsstyrelsen. Det overordnede emne er 

naturfag. Magnetisme, vand, raketter, elektricitet, 

sanser, kroppen, lyd, robotter og vulkaner er nogle 

af de emner, eleverne kan støde på i denne uge. 

 

Ugen afsluttes med skolernes motionsdag.  

Her skal hele skolen sættes i bevægelse. 

Klasselærerne skriver ud med informationer om, 

hvordan programmet ser ud dén dag. 
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2 møder med vigtige temaer i november 

Vi har på skolen arbejdet intenst med 2 store temaer 

de sidste 1,5 år: ’IT’ og ’Folkeskolens 

afgangseksamen eller anderledes prøver på Ollerup 

Friskole’.  

IT-undersøgelsen er afsluttet, og vi er klar til at dele 

resultatet med jer. 

Arbejdet med folkeskolens afgangseksamen eller 

anderledes prøver er godt i gang. 

Vi vil gerne involvere jer forældre i arbejdet, så vi kan 

drøfte, hvilke konsekvenser arbejdet med de 2 store 

emner kan og vil få på skolen.  

Derfor inviterer vi jer, før beslutningerne skal træffes. 

 

Sæt derfor X i kalenderen: 

• 12. november kl. 19.00-21.30: 
’Folkeskolens afgangseksamen eller 
anderledes prøver på Ollerup Friskole?’ 

• 19. november kl. 19.00-21.30: IT-
undersøgelsen – hvad viser undersøgelsen? 
Og hvad betyder det for vores tilgang til IT 
på Ollerup Friskole? 

 

Vi håber på massiv opbakning til de to arrangementer, så vi kan få et solidt grundlag at træffe 

beslutninger ud fra. 

I kan finde flere oplysninger om vores arbejde med ’Folkeskolens afgangseksamen eller anderledes 

prøver på Ollerup Friskole?’ her: http://www.ollerupfriskole.dk/folkeskolens-afgangseksamen-eller-

anderledes-pr-ver- 

Arbejdsdag i en anden form 

Da vi ikke har mulighed for at mødes til arbejdsdagen, der oprindeligt er sat i kalenderen lørdag d. 

24. oktober, vil vi invitere mindre grupper til konkrete arbejdsopgaver i løbet af efteråret. Mere info 

følger. 

 

Jakob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Der blev sagt tak til Anne-Dorte for 22 gode år på Ollerup Friskole 
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