
 

Kære Alle 

Det summer af liv og god energi på friskolen. Det er dejligt at der nu igen er liv i huset.  

De første dage er blevet brugt til at ryste de nye klasser sammen, der er har været ture ud af huset, der er 

blevet quizzet, tegnet, spillet, og tonset, elever og lærere er bare klar til at tage fat på et nyt skoleår. 

 

 
Et særligt velkommen skal 
lyde til vores 3 nye elever: 
Aksel, Maja og Peter i 0. kl. 
Vi glæder os til at være 
sammen med jer. 

   
 

Et nyt skoleår på Ølstrup friskole byder både på det gamle og kendte og det helt nye. Vi på lærersiden stiller 

i stærkeste opstilling, Pernille, Lene og Ann som klasselærere. Rikke er kommet hjem igen og passer bl.a. 

klaveret og idrætten. Holdet er også blevet forstærket med Kirsten Odgaard Andersen. Kirsten er pædagog 

og fast ”ankerdame” i lille klassen, Kirsten er kendt af mange børn fra Børnenes Rige. Jeg vil gerne byde 

Kirsten varmt velkommen på Ølstrup Friskole. 

Der har igennem mange år, her på friskolen, været tale om udeskole, men i stedet for kun at fokusere på 

”bare” at være ude i undervisningen, vil vi hellere være en åben skole. Vi skal være der, hvor det giver 

mening at være, ved bækken, ved landmanden, i skoven, i virksomheden, i hallen, hos en der kan fortælle 

en god historie, i klassen, eller måske i sofaen med en god bog. Åben skole betyder også at vi rigtig gerne vil 

åbne dørene for vores omverden og invitere jer alle ind i skolen. Vi har masser af spændende ideer i 

støbeskeen, det bliver rigtig godt. 

Nyt er også vores Spor X, ca. 12 lektioner om ugen sætter vi ekstra lærerkræfter ind til at hjælpe dem, der 

af den ene eller anden grund har det svært med at gå i skole. Det vil blive en blanding af undervisning i hold 



 

på 2-4 elever i vores nyindrettede lokale, eller at Spor X læreren hjælper udvalgte elever i klassen. Vi vil 

løbende evaluere Spor X sammen med både forældre og elever. 

I næste uge tager vi hul på det almindelige skema og torsdag drager vi som bekendt på lejrskole i 

Torsminde.  

Alle elever har fået sedler med hjem vedrørende lejrskolen og cykelløbet, der kan altså sættes kryds i 

kalenderen både d. 22., 23. og 24. august. 

Vi glæder os til at komme rigtigt i gang med det nye skoleår. 

På hele personalet vegne /Peter 

 

 

 

 


