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Ollerup d. 26/3-2021 

Nyhedsbrev april 2021 
 

Kære elever, forældre, ansatte og skolekreds 

 
Da vi gik på juleferie for 3 måneder siden spåede de største pessimister, at nedlukningen ville vare 

til påske. Jeg havde bestemt ikke forestillet mig, at nedlukningen ville vare så længe. 

Nu kan vi endelig byde velkommen til de store elever igen. Nedlukningsperioden har været svær for 

mange elever, der kæmper med bla. bekymringer og ensomhed. Det bliver spændende at starte 

skole igen og se, hvordan eleverne finder ind i klassefællesskabet igen. For nogle elever kan det 

være lige så svært at komme afsted, som det har været at være isoleret derhjemme. 

Der ligger et stort pædagogisk og socialt arbejde foran os alle. Eleverne skal genfinde troen på sig 

selv, på fællesskabet og på en fremtid med mening.  

Det kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi voksne bruger tid på det og arbejder med det 

pædagogisk. Trivsel – både socialt og fagligt - vil være vores klare fokus frem til sommerferien. 

Genåbning 
5.-9. klasse få nu endelig lov til at vende tilbage til skolen, dog kun hver anden uge. Vi begynder 

efter påske med 5. og 6. klasse – og fortsætter ugen efter med 7., 8. og 9. klasse. 

Nyt skema  
Der udsendes nyt skema i dag. Det er stadig et nødskema, 

hvor ikke al undervisning skal afvikles.  

Vi har prioriteret: 

• praktisk-musiske fag, band og flere sprogtimer ind 
i skemaet igen. 

• samling af fag på hele dage, hvilket giver mere tid 
til fordybelse.   

• 5.-9. klasse har stort set fuldt skema i de uger, hvor 
de skal være i skole. I uger med Zoom-
undervisning afvikles der kun undervisning fra 8 til 12.  

Trivsel, relationsarbejde og konflikthåndtering på Ollerup Friskole 
Arbejdet med trivsel fylder meget på Ollerup Friskole. Vi har på opfordring fra en forælder lavet en 

kort introduktione til, hvordan vi arbejder med trivsel, relationer og konflikthåndtering på skolen. 

Du kan også finde oplysninger om, hvem der er inklusionsvejleder på Ollerup Friskole, og hvordan 

vi samarbejder med Svendborg Kommunes PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). 

Læs mere på skolens hjemmeside: http://www.ollerupfriskole.dk/trivsel-p--ollerup-friskole 

Hjertestarter til Ollerup Friskole 
Hvis vi stiller med 15 indsamlere til landsindsamlingen d. 30. maj, får vi en hjertestarter på Ollerup 

Friskole. Den skal placeres ved multibanen, så den også kan anvendes efter skoletid. 

Deltag ved at tilmelde dig på dette link: ’Hjertestarter Ollerup’  

 

 

http://www.ollerupfriskole.dk/trivsel-p--ollerup-friskole
https://deltag.landsuddeling.dk/hjertestarter.aspx?hjertestarterid=2720&fbclid=IwAR2VQBv3wS5WmojPgmB1g8YoJkDgdMagZUHpk3fN7q0ykHMVdFcSB_tmB4E


www.ollerupfriskole.dk 

 

Skolemad.nu 
Elever i 5.-9. klasse og deres forældre skal være opmærksomme på, at der nu kan bestilles skolemad 

fra Øster Hæsinge Forsamlingshus. 

Læs mere og tilmeld jer på www.skolemad.nu 

Har I spørgsmål eller kommentarer til den nye ordning så ring eller skriv til skolemad.nu på telefon 

71 99 88 82 eller e-mail info@skolemad.nu 
 

Jakob 

 

 

 

Fine gækkebreve… 

 

http://www.skolemad.nu/
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