
 

Kære alle 

 

Endnu en travl uge er omme, ingen tvivl om at den af mange elever vil blive husket for at selvbyggede 

drager faktisk godt kan flyve, og at lystfiskeri faktisk slet ikke er så svært bare at der er aborrer nok i søen.  

    
 

I den mere kedelige afdeling kom så nyheden om at Socialdemokraterne i deres forslag til finanslov 

genfremsætter kravet om en tilbagerulning af koblingsprocenten til 71. Heldigvis står de helt alene med 

den mening, desværre er der jo altid en risiko for, at forslaget alligevel kommer igennem som en del af en 

politisk handel. Derfor er det vigtigt at vi alle sammen gør hvad vi kan for at holde sagen ”varm” så 

politikerne ved at vi er der, og holder øje med om ”Børnenes statsminister” alligevel prøver at få held til 

forringe forholdene for de ca. 17% af Danmarks børn, der går i en friskole. Del derfor alt hvad I kan på 

Facebook, og møder I en politiker på jeres vej, så gør opmærksom på at denne sag er meget vigtig. 

I næste uge byder fredagen traditionen tro på skolernes motionsdag. I år starter med at plante et træ, 

familien Søvsø har nemlig givet os et kirsebærtræ, som vi vil plante på legepladsen. 

Temaet for motionsdagen er Bike´n run og I kan se invitationen herunder. Vi håber meget at HELE byen har 

lyst til at deltage. Så giv onkler, tanter, bedsteforældre, hund og kat en venligt puf og tag dem med næste 

fredag, alle kan være med. Vi slutter dagen kl. 12.00, de børn som skal i SF0 kan blive på skolen indtil 

SFO´en åbner. 

Efter efterårsferien starter mellemklassen på svømning, storeklassen vil stadig have værksted i timerne om 

onsdagen. Som noget nyt så er det fra undervisningsministeriet bestemt, at alle elever sidst i 8. klasse skal 

op til en prøve i håndværk og design, det vil vi selvfølgelig også gerne hjælpe vores store elever med at 

blive klar til. Derfor vil de i værkstedsforløbet frem til jul, i det små, blive præsenteret for emner der er 

prøveforberedende, indenfor fagene musik, mad, design og håndværk.  Generelt er vi imod test og prøver, 

men vi tror samtidig på, at vi i vores værkstedsforløb kan ruste dem godt og kan få afdramatiseret 

prøvedelen. 

I ønskes alle en fortsat god weekend. 

 

På hele personalets vegne / Peter 

 

 

 



 

Så varer det ikke længe, før vi er klar til at starte Ølstrups fedeste 

løb – Bike and run! 

Fredag inden efterårsferien, den 11. oktober, er vi klar til at få 

pulsen op, nyde det gode vejr og give pedalerne fuld skrue, inden vi 

ønsker hinanden en rigtig god efterårsferie. 

Du skal derfor huske: 

- Cykel  

- Cykelhjelm 

- Sportstøj 

- Drikkedunk og madpakke 

Vi starter kl. 8.15 med morgensamling, herefter planter vi et træ 

for Jens Søvsø. Så giver vi den gas i to timer og dagen slutter kl. 

ca. 12.00 

Herunder ser I ruterne, som vi skal cykle og løbe/gå. 

Alle er velkomne til at deltage i en hyggelig dag. 

            


