
 

Kære alle 

 

Vi er kommet rigtigt godt i gang efter vinterferien. Lilleklassen har bagt bogstaver, mellemklassen har rigtig 

god gang i læsningen og i storeklassen, har de haft besøg af et hold pensionister til en snak om gamle dage 

og om, hvordan det er at blive ældre. Jeg har sagt det før og siger det gerne igen, vi er vilde med at have 

gæster, og vi mærker at rigtig mange fra byen og ikke bare forældreflokken gerne vil arbejde sammen med 

os, det er rigtig dejligt at opleve den store opbakning, der er til byens friskole. Vi arbejder benhårdt på at 

være en åben skole for og til lokal samfundet og det lykkes. 

I fredags til fællestimen blev jeg også nødt til særligt at rose storeklassen, så alle kunne høre det, jeg skulle i 

starten af ugen være vikar i en engelsktime, at møde et hold og få meldingen ”Peter, du kan godt skride 

igen, vi har styr på det, og ved hvad vi skal arbejde med”, det gør mig så glad indeni at opleve vores elever 

tager ansvar, og viser at de kan og vil selv. 

Jeg nævnte i et tidligere brev at vores drama forestilling ville udkomme på video, desværre blev kameraet 

lidt træt midt i det hele så vi mangler ca. 8 minutter midt i forestillingen, men jeg har klippet en film 

sammen på ca. 40 min., som man kan få en kopi af hvis man afleverer en USBstick, på minimum 2 gb med 

navn på, på kontoret.  

I sidste uge har vi til morgensang sunget en ny sang komponeret af Simon Sig fra Hover, sangen som hedder 

”Nu stilheden summer” er med i opløbet om at komme med i den 20. udgave af Højskolesangbogen. 

 

I næste uge er 6. og 7. årgang på madlejr hele ugen, og 5. kl. tager på tur til El-museet i Tange på onsdag. 

Vi kører fra skolen kl. 8.15 og forventer at være hjemme igen ca. kl. 14.30. 

Husk at Sogneforeningen og Børnenes Rige afholder fastelavnsfest i eftermiddag kl. 14.30. 

Som annonceret i sidste uge afholder Friskolen og Støtteforeningen generalforsamlinger d. 25. marts fra kl. 

19.00, indkaldelsen til friskolens generalforsamling kan ses herunder. 

 

I ønskes alle en fortsat god søndag 

På hele personalets vegne / Peter 



 

 

Invitation til ordinær generalforsamling  

Onsdag den 25. marts. 2020 kl. 19.00 på friskolen 

Alle er velkomne! 

 

 

Dagsorden: 

 

 Valg af dirigent og stemmetæller. 

 Tilsynsførende, Niels Jørgen Husted Kjær aflægger beretning. 

 Bestyrelsen aflægger beretning.  

 Skolelederens beretning. 

 Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.  

 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg er: 

 

 Karina Knudsen (Forældrekredsen) modtager ikke genvalg 

 Ole Kjær (Skolekredsen) modtager genvalg 

 

 Vedtægtsændringer (§1 stk. 2) 

 Indkomne forslag 

 Eventuelt 

 

Der holdes en kort pause efter generalforsamlingen, hvor Ølstrup Friskoles Støtteforening 

står for en let anretning. 

 

Efter pausen afholder Ølstrup Friskoles Støtteforening sin generalforsamling. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Ølstrup Friskole 


