
 

Kære alle 

Så er vi klar til opvisningen på søndag, vi glæder os til at vise jer hvad vi kan. På fagdagen i onsdags fik vi lige 

pudset tingene af en sidste gang. Jeg vil lige minde om at man skal huske sin Ølstrup Friskole T-shirt og 

sorte lange eller korte træningsbukser. 

Fredag havde vi besøg af vores tilsynsførende Tage Jepsen. Tage overværede undervisningen i alle 

klasserne, og snakkede med både elever og personale. Besøget munder ud i en lille rapport som også 

fremlægges ved generalforsamlingen d. 21. marts. Tilsynet blev desværre også Tages sidste hos os, jobbet 

som efterskoleforstander på Venø, et temmelig tidskrævende, og vi har derfor aftalt at Tage forlader 

posten, selvom det er midt i den 4 årige periode. Vi har allerede kontakt til en ny mulig kommende 

tilsynsførende, som gerne vil overtage posten, mere herom senere. 

Tage sluttede sit besøg af med godt med tapetklister på fingrene, han hjalp nemlig lille kassen med at lave 

papmaché fugle i billedkunst. 

 

 Jeg vil gerne sige tak til Tage for samarbejdet de sidste par år. 

Fredag i fællestimen blev de sidste T-shirts udleveret og der blev afholdt børneråd. Der var masser af gode 

ideer til forbedringer både inde og ude, dem arbejder vi videre med.  Fodbold er den helt store 

frikvartersaktivitet på Friskolen så selvom det styrtregner, banen er smattet og skrå, så skal der alligevel 

spilles, det er super fedt. Ann kunne fortælle at der er rekord mange børn tilmeldt ØGU fodbold i år, så det 

skal nok blive en god sæson. 

I fællestimen havde vi også en lille snak om hvordan vi omgås hinanden, huske at være positive, bruge 5 

sekunder på at overveje om det, man har oplevet nu også er gjort med vilje imod en, inden man selv 

optrapper en måske helt ligegyldig konflikt. Vi vil nemlig gerne arbejde med at vores elever selv, i første 

omgang, tager ansvar for at løse begyndende konflikter. 

Arbejdsformiddag  

Vi kunne godt bruge lidt flere hænder til vores arbejdsformiddag d. 16. marts, man kan stadig nå at melde 

sig til her: https://doodle.com/poll/36fyf9v39wchetfg, vi starter med morgenkaffe kl. 8.30. 

Torsdag d. 21. marts er der åben morgensang, hvor alle er velkomne. Husk at der samme aften er general 

forsamling, for både friskolen og støtteforeningen. 

Vi ses søndag kl. 14.00 til en forrygende gymnastikopvisningbb. 

På hele personalets vegne/Peter 

https://doodle.com/poll/36fyf9v39wchetfg

