
Kære alle 

 

En velfortjent efterårsferie er overstået, og vi er SÅ klar til den næste periode frem imod jul, der er nye fag 

på skemaet, Vi udsætter nu mellemklassen for svømning i Spjald, mens storeklassen har stof og patchwork 

mellem hænderne. 

Fagdagene handler om middelalderen hvor vi kører klasseopdelt, der er rigtig god energi, og vores elever 

bliver bedre og bedre til at arbejde selvstændigt og i grupper med emnet rundt omkring på skolen. Super at 

se at de indsatser vi har fokus på stille og roligt bliver mere og mere naturlige elementer i skoledagen. 

 

Fredag havde vi besøg af Rikke fra Ringkøbing, Rikke fik en rundvisning og tager en prøve skoledag i store 

klassen mandag, for at se om hun og Ølstrup friskole passer sammen. 

I løbet af efteråret vil der også ske en del på IT fronten, de fleste elever får adgang til MS Office 365 med 

deres eget personlige drev, Office programmerne kan bruges på enhver computer, også derhjemme blot 

man har sit Uni-login. Lærerne bliver også koblet på løsningen og får sammen med leder og sekretær nye 

mailadresser. Vores trådløse netværk bliver også forstærket så det kan klare den øgede trafik.  En ny 

hjemmeside er som bekendt også undervejs, vi orienterer selvfølgelig når der sker vigtige ændringer. 

I starten af november samles personaler og bestyrelser fra alle 6 friskoler i vores samarbejdes netværk. 

Friskoleforeningens formand Peter Bendix, vil fortælle om friskolernes historie, hvor er vi nu? Og hvor er vi 

på vej hen?  Der er, som tidligere nævnt, lagt op til debat om det at være en fri skole. Frie for hvad? Og frie 

til hvad? Og ikke mindst hvordan formidler vi som frie skoler vores syn på undervisning og dannelse overfor 

forældregrupperne og lokalsamfundet? Har vi et fælles syn på det at være en fri skole? Det bliver super 

spændende, og det vil I alle helt sikkert komme til at høre mere om. 

Hvis nogen skulle have glemt det, så nærmer julen sig med hastige skridt. Julen er traditionernes fest men 

der er jo altid plads til nye indspark. Støtteforeningen har nemlig bestemt at markere julebryggens ankomst 

fredag den 2 november kl. 19.00…. Se opslaget i Brugsen eller på Facebook. 

Et andet arrangement som er ved at blive en ny tradition er den fælles julestue den 30. november. I løbet af 

formiddagen julehygger vi i små værksteder rundt om på skolen. Forældre og bedsteforældre er som altid 

velkomne til at være med. Skoledagen slutter kl. 12.00 inden vi igen åbner skolen for hele byen kl. 14.00 til 

fælles julestue. 

Så sæt et stort kryds i kalenderen både den 2. og 30. november. 

 



På hele personalets vegne / Peter 

 


