
 

Kære alle 

Her på årets 6. dag kan jeg vist stadig godt nå at ønske alle et rigtigt godt nytår.  Det er ingen overdrivelse 

at sige at 2018 blev på et godt år for Ølstrup Friskole, glade børn, engagerede lærere, bestyrelse, og 

forældreflok, det er en rigtig god arbejdsplads for både børn og voksne. Vi hører tit rosende ord om vores 

friskole både helt lokalt, men også ude omkring, det glæder vi os rigtig meget over. Der er ingen tvivl om at 

positiv mund til mund snak er årsag til vores stigende elevtal, jeg håber og tror at vi i første halvår af 2019 

igen kan runde 50 elever. Man kan engang imellem godt blive lidt utålmodig, ”hvornår giver elevtallet 

mulighed for 4 eller måske 5 klasser”?  Men ting tager tid og vi er godt på vej. 

På årets første skoledag så vi sammen et klip fra dronningens nytårstale, en opfordring fra dronningen 

direkte til børnene (men som også gælder os voksne) om at vende blikket udad, lytte til hinanden, prøve at 

forstå hinanden, også når vi er uenige. At lære at indgå i et forpligtende fællesskab, stole på at man er fuldt 

accepteret, og derfor yder alt hvad man kan til fællesskabet, er langt vanskeligere end at lære både dansk 

og matematik, men det forpligtende fællesskab og god trivsel er helt afgørende, for at lave god skole og 

skabe faglig læring. I en tid hvor der ude omkring os satses mere og mere på det individuelle, er det 

vigtigere end nogensinde, at vi sætter fællesskabet i centrum, hver dag, benhårdt og arbejder på at styrke 

det.  

Fredagens afsluttende fællestime blev 
blandt andet brugt på stafetter. Det er 
rigtigt fedt at se hvordan eleverne på de 
forskellige hold bakkede hinanden op. 
 
I de næste 3 uger har fagdagene i Mellem 
og Store emnet medier. Vi skal arbejde 
med både grafisk design og film. Det gode 
resultat, kræver både vedholdenhed, 
tålmodighed, detaljeorientering, og ikke 
mindst selvkritik, det bliver rigtigt 
spændende at se resultaterne. 
 
Dramaugen nærmer sig også med hastige 
skridt, eleverne har allerede valgt hvilke 
typer af roller de gerne vil have, og 
lærerne arbejder på fuld kraft med 
manuskriptet der dog stadigt er lidt 
hemmeligt. 
 
Husk at sætte X i kalenderen torsdag den 
31. januar kl. 17.00 hvor vi spiller vores 
forestilling  

I ønskes alle en rigtig god søndag 

På hele personalets vegne /Peter 

 


