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Ollerup d. 31/8-2021 

Nyhedsbrev september 2021 
 

Kære elever, forældre, ansatte og skolekreds 

Nyansat lærer pr. 1/10 
Vi kan nu præsentere ny lærer til indskolingen. Hun hedder Pernille Roug, er 

uddannet fra Den frie Lærerskole og kommer fra en stilling på Øster Åby Friskole. 

Pernille er en erfaren og dygtig lærer, der har arbejdet med undervisning i 

indskolingen i en del år. Hun har desuden en del erfaring og uddannelse indenfor 

iPad/ IT-området. 

Vi glæder os til at byde velkommen til Pernille, der starter 1. oktober.  

Hjertestarter til Ollerup Friskole 
Hjertestarteren er nu sat op ved siden af multibanen. 

Tak til alle jer, der har bidraget ved at gå en rute, indsamle digitalt 

eller har bidraget økonomisk til en hjertestarter på Ollerup Friskole. 

Afskedsreception for Mads torsdag d. 9. september 
Mads har arbejdet på Ollerup Friskole i 10 år og har gjort stort indtryk 

på mange elever. I den forbindelse inviteres nuværende og tidligere 

forældre, elever og ansatte til afskedsreception for Mads torsdag d. 9. september kl. 

15-16. Alle er velkomne. 

Skolefoto torsdag d. 16. og fredag d. 17. september 
Gauss foto fra Svendborg foretager skolefoto d. 16. og 17. september. Alle elever får 

sedler med hjem til udfyldning/ bestilling inden d. 16/9. 

Tidsplan: 

 

 

 

 

 
 

 

Markedsdag på Ollerup Friskole 
På lørdag afholdes den årlige markedsdag på skolen. Der vil være 

forskellige aktiviteter for børn arrangeret af jer forældre i 

klasserne. Det er muligt at købe mad, drikke og kaffe til 

markedsdagen. En del af overskuddet går til elevrådet.  

 

 
                                 Markedsdag 
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Vil du være med i ét af skolens udvalg? 
På Ollerup Friskole har bestyrelsen forskellige udvalg. Nogle af udvalgene kan man 

melde sig til som forælder. Hvis du har særlig interesse eller ekspertise indenfor et af 

de nedenstående udvalg, så kontakt meget gerne Jakob på kontoret eller skriv en 

Viggo-besked. 

• Udearealudvalg: der ligger en fin plan for udvikling af skolens udearealer. 
Især folk med forstand på fundraising er velkomne i udvalget. 

• Bæredygtighedsudvalg: udvalget beskæftiger sig med energioptimering og 
bæredygtighed på skolen.  

• Kommunikationsudvalg: nyetableret udvalg, der beskæftiger sig med at 
fortælle de gode historier om Ollerup Friskole.  

Vigtige datoer i september - overblik 

 4/9    Markedsdag på Ollerup Friskole 
 9/9  Afskedsreception for Mads K. Villebro 
 16.+17/9 Skolefoto 
 20/9  Bestyrelsesmøde 
 

Jakob 
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