
 

Kære alle 

 
Morgensang, fællesidræt, elevmøde og fællestimer Det er bare nogle af de ting, som vi er fælles om på 
Ølstrup Friskole. 
Vi bruger alle tænkelige lejligheder til at tale om, og vise eleverne at fællesskaber er vigtige. Og det virker, 
stille og roligt oplever vi at eleverne begynder ikke kun at rydde op efter sig selv men også efter hinanden, 
eller at det i skolegården ikke kun handler om hvad jeg har lyst til, men også at kunne melde sig ind i en leg 
som andre har sat rammerne for. Fællesskabsfølelse kan ikke måles, men vi kan se at det vi gør har en 
effekt og det giver arbejdsglæde. 
 
Fælles idræt er blevet et af ungens højdepunkter og flere af vores elever efterlyser nu flere idrætstimer på 
skemaet .  
 

 
 
På vores sidste elevmøde var frikvartetrenes længe oppe til debat, efter elevernes mening er 10 minutter 
hverken fugl elle frisk. Et lille udvalg har siddet sammen med Pernille, de har diskuteret sig frem til og 
vedtaget en forsøgsordning som kører fra på mandag og 14 dage frem. 10 minutters pauserne er afskaffet 
og bliver i stedet for til 5 eller 15 min pauser, der bliver altså ikke rørt ved dagens sluttidspunkt eller 
spisepausen. 
 
Onsdag aften inviterede de 6 friskoler til foredrag med Christian Borch, Christian er selv svært ordblind. Han 
viste, hvordan han bruger de tekniske hjælpemidler, der er til rådighed. Løsninger som ligger standard i 
vores telefoner og PC og altså ikke løsninger specielt til ordblinde. 
Hans pointe er, at alle elever selvfølgelig skal øve sig så meget de kan i at læse og skrive, det er trods alt 
den hurtigste og mest anvendte måde at kommunikere på. På den anden side, så kommer et blindt 
menneske ikke til at se, blot ved at øve sig. Der skal stilles nøjagtig de samme krav til de ordblinde, som de 
andre elever i ALLE fag, de ordblinde skal blot blive dygtige til at anvende de hjælpemidler, der er til 
rådighed. Nogle meget interessante betragtninger, som vi helt sikkert vil bruge i arbejdet med de elever vi 
har på friskolen med læse- og stavevanskeligheder. 
 
I næste uge er der ingen specielle arrangementer at huske på, til gengæld vil vi gerne minde om at huske 
idrætstøj til idrætstimerne, det gælder også et håndklæde så man kan komme i bad. Torsdag i fællesidræt 
går vi ikke i bad men bevægelsestøj er vigtigt. 
Regntøj og gummistøvler er også godt at have i sin garderobe, specielt for de elever der har udeliv som 
valgfag. 
 
I ønskes alle en god weekend  
 
På hele personalets vegne /Peter 
 
 


