
 

Kære alle 

Så er ugebrevet tilbage på skrift... nogen har det bedst med det skrevne ord andre er vilde med Youtube 

versionen, der er ingen tvivl om at rigtig mange af eleverne også kigger med når det er video. Skole-hjem 

samtalerne er godt i gang og de sidste bliver afholdt i næste uge. Om ikke så længe er der så fælles 

forældremøde, vi glæder os til at fremlægge strategi planen for jer, og håber at det vil give anledning en 

god debat om, hvordan vi bevarer en stærk friskole i Ølstrup. 

Vi er blevet gjort opmærksom på at der jo er familier med børn i flere klasser, som gerne vil med til alle 

klassemøderne, det er en god pointe så vi skal nok få lavet en plan så møderne ikke ligger oven i hinanden. 

Hvis der er nogen som har lyst til at bage en kage til kaffen til forældremødet, så giv mig gerne besked om 

det på mail. 

Forældremødet bliver altså mandag d. 25. november, mødetider for de enkelte klasser annonceres senere. 

I sidste uge fortalte jeg lidt om finanslovsforhandlingerne og koblingsprocenten, jeg er stadig helt sikker på, 

at vi i denne runde beholder de 76% procent. Lige så sikkert er det dog også, der fortsat vil være fokus på 

vores tilskud, vi må derfor lige som alle andre institutioner ruste os til, at nogle politikere fortsat vil anklage 

friskolerne for ikke at tage nok socialt ansvar. Det vil komme til at tage tid, kræfter og politisk arbejde, for 

at få manet de anklager i jorden 

Heldigvis handler alt ikke om koblingsprocenter og økonomi. Fællestimen denne fredag bød på både sang 

og den omvendte gemmeleg 15 store og små gav den fuld gas, så der var store smil og røde kinder at gå 

hjem på… en helt igennem herlig fredag. 

 

Uge 45 bliver en almindelig uge uden de store skema ændringer, til gengæld brydes skemaet helt op, når 

alle klasser i uge 46 holder emneuge. Klasserne har hver dag fri kl. 13.30, dog får mellem klassen lov til at 

svømme om onsdagen, så der er de først hjemme med skolebussen kl. 14.15. 

Som lovet i sidste uge, så skulle kalenderen på hjemmesiden være opdateret med både arrangementer og 

ferier. 

Jeg håber at I alle er kommet godt over Støtteforeningens J dag 🎅 

I ønskes alle en god søndag. 

På hele personalets vegne /Peter 

 

 


