
www.ollerupfriskole.dk 

 

Ollerup d. 30/11-2020 

Nyhedsbrev december 2020 
 

Kære elever, forældre, ansatte og skolekreds 

December står for døren med alle de skønne juletraditioner. 
Der bliver nogle justeringer i forhold til, hvad der kan lade sig 
gøre. Men vores udgangspunkt er stadig det samme: der er så 
meget, der kan lade sig gøre, hvis bare vi justerer lidt på 
rammerne. Sådan må det også blive med juletraditionerne.  

Juletræsfest 10/12 – dog kun for børn 
Vi afholder juletræsfest torsdag d. 10. december kl. 16.30-18.30. 

Det bliver en dag/ aften med julebanko, risengrød, klassevis dans 

om juletræet og hygge i klasserne. Vi må undvære jer forældre i år. Invitation og 

program kommer på Viggo senere.    

Åben scene 17/12 
Der holdes Åben scene i mindre hold og uden forældre 

torsdag d. 17/12. Vi filmer alle optrædender, og gør dem 

efterfølgende tilgængelige for jer forældre. 

Juleafslutning 18/12 
Vi har sidste skoledag før jul fredag d. 18/12.  

Det er en dag med hygge i klasserne og 

skolegudstjeneste i Ollerup  

Kirke. I år tager vi i kirke i 3 hold.  

Detaljer om programmet sendes ud i løbet af december.  

Fantasien er åben mandag d. 21/12 og tirsdag d. 22/12. 

Skolen begynder igen mandag d. 4. januar. 

Morgensang – desværre uden forældre 
Det plejer at være rigtig hyggeligt, at I forældre deltager i morgensang. Det kan 

desværre ikke lade sig gøre for tiden, når vi samtidig skal leve op til 

sundhedsstyrelsens anbefalinger. Anbefalingerne er stadig, at forældre skal færdes så 

lidt som muligt på skolen for at minimere smitterisiko. Det betyder, at forældre som 

udgangspunkt kun går med til børnenes garderobe i Fantasien. 

Der kan dog være undtagelser, hvor jeres barn har brug for, at vi 

dispenserer. Så gør vi naturligvis det.  

IT-undersøgelsen – hvad sker der nu? 
IT-undersøgelsen er færdiggjort og vi havde en fin aften med 

deltagelse af ca. 75 forældre og ansatte. Det betyder, at vi nu 

iværksætter de beslutninger, som bestyrelsen har vedtaget, og som 

der var bred opbakning til på stormødet: 
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