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Nyhedsbrev nummer 4                Ollerup, den 20. december 2016 
 
Kære forældre 
 
Tak for et dejligt stort fremmøde til Teaterkoncerten, det betyder utrolig meget, at I 
kommer og oplever, hvad det er for nogle energier, der slippes løs, når eleverne bliver 
udfordret på bedste vis. Vi synes selv, vi havde en spændende og intens periode, hvor 
mange elever viste nye sider af sig selv. Det er meget imponerende, hvad de unge kan få 
givet udtryk for på 10 dage. Mon ikke der var mange der gik hjem med noget at tænke 
over – og samtidig fulde af fortrøstning over alt det, de unge sætter fokus på.  
Vi vil også gerne sige tak for opbakningen til Adventsmødet, det blev en fin aften med 
Fælleskorets første lille koncert og et smukt Luciaoptog. 
 
Siden sidst:  
Vi fik sagt farvel til Jesper ved en reception for venner af huset, samarbejdspartnere, 

medarbejdere, elever og familie. Det blev en hyggelig sammenkomst, hvor vi fik sagt or-
dentligt farvel og ønsket Jesper held og lykke på sin nye arbejdsplads, Kulturmaskinen i 
Odense. 
December har sædvanen tro – her som de fleste andre steder – været temmelig travl. 
Turen til København kom oven i et i forvejen tæt pakket program med terminsprøver for 
10. klasserne og prøver i matematik og engelsk for 9. klasse. Eleverne har været særde-
les samarbejdsvillige og har gjort deres til, at vi har nået det hele.  
Nogle af de piger, der var med i Luciaoptoget til Adventsmødet, har været på Hospice i 
Svendborg og synge julen ind og gå Luciaoptog. Det var en meget rørende og svær op-
gave.  
 

       
                      Lucia på Hospice                                                         Der øves på livet løs 
 

I weekenden var der 12 timers intensiv kortræning på programmet. Der var overskud til, 
at et par elever - som en overraskelse fredag aften - arrangerede Michael Jackson danse-
fest for alle. Derudover har vi leget, jammet, lavet enkelte julegaver og hygget med læ-
rerværelset som centrum. Både eleverne og vi mærker tydeligt, at holdånden vokser i 
denne tid, og det er der potentiale i. 
I disse dage har vi en måske kommende elev på skolen, Erik. Han har været elev på en 

anden skole, men savnede sangen og musikken. Elevholdet har taget i mod ham med me-
gen opmærksomhed og nænsomhed. Det er en krævende opgave at blive involveret i 
elevholdet lige nu. Det er vi alle fuldt opmærksomme på. 
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I pedelafdelingen er der altid gang i renoverings- og vedligeholdelsesarbejder. Det har 
blandt andet betydet, at vi har fået nye møbler i operaen. Der er vi glade for, det giver 
nye muligheder i undervisningen. 

    
Byggeriet af koncertsalen skrider planmæssigt fremad, og som I vil se næste gang, I 
kommer til Ollerup, så rejser vi i skrivende stund de mange stålspær. Inden længe kan vi 
for alvor fornemme rummet, og se hvad det skal ende med. Det er spændende at følge 
med i arbejdet og se, hvordan de forskellige arbejdsprocesser glider ind over hinanden, 
så der op af jorden vokser en koncertsal. 
 
Et nyt tiltag 
Som noget nyt er det nu muligt at købe tøj med OEs logo på. Det er lykkedes at få lavet 
en god aftale med Sporten i Svenborg. Se vedhæftede informationer fra Ole Folke. 
 
Decembermeddelelser 
Alle faglærerne har haft gang i skriveriet, vi har nemlig skrevet decembermeddelelser til 
alle elever. Det er små statements, så både I og eleverne kan se, hvordan vi oplever dem 
i fagene. Udtalelserne bliver sendt hjem til jer lige op til jul sammen med en invitation 
til konsultationer den 28. januar, de foregår i tidsrummet 10.30 – 19.00. Konsultatio-
nerne ligger på begge sider af et forældrearrangement, hvor eleverne vil optræde med 
deres fritidsbands. (13.00 – 16.00). 

 
Nyt fra vejlederen 
Rie Koefoed har vedhæftet et par breve med en invitation til den 8. januar samt den fol-
der, I fik til forældredagen i forbindelse med Teaterkoncerten. Arbejdet med udfyldelse 
af uddannelsesplanen har vi påbegyndt i sidste uge. Det er vigtigt, at I får fulgt op på 
dette i juleferien. 
 
Kommende arrangement og begivenheder 
I denne uge er der musikdag, hovedrengøring, julehygge, indstudering af Lanciers, kon-
taktgruppejul og julefest, afsluttende med dans om det store juletræ i Symfonien. Tors-
dag samles vi om julefortælling og –sang, og vi slutter op til juleferien med at gå i kirke i 
Ollerup.  
Det gør vi klokken 13.00, nu på torsdag den 22.12. - og I er inviterede til at komme 
og være med. Bagefter er der en kop kaffe på skolen, og så holder vi alle juleferie indtil 
den 2. januar, hvor eleverne kommer tilbage mellem kl. 19 og 21. (Busserne kører både 
på torsdag og tilbage på skolen mandag den 2). 
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Parkeringsmulighederne er begrænsede på skolen dels på grund af byggeriet, dels på 
grund af en meget blød fodboldbane. Vi henviser til parkering på Højskolens parkerings-
plads. Der må ikke parkeres langs med vejen. Skolens gårdsplads er heller ikke disponi-
bel, da busserne skal kunne hente eleverne. 
 
Mandag den 26. december kl. 20.00 på DR1 sendes den udsendelsen, som vore elever 
deltog i - i København. Hør blandt andet Life on Mars med Bjørn Fjæstad som solist sam-
men med vore elever. God fornøjelse. 
 
Søndag den 8. januar kl. 16.oo 
I uge 1 har vi en del store kormoduler, almindelig undervisning og endnu en korweekend, 
der bygger op til koncertsøndagen i Vor Frue kirke i Svendborg den 8. januar kl. 16.00 
for forældre og familie. Her glæder vi os til at præsentere jer for det alsidige repertoire 
som Fælleskoret vil optræde med. 
Vi har også en åben koncert klokken 19.00, den er for tidligere og kommende forældre, 

tidligere elever samt andre interesserede. 
I denne periode har vi også Efterskolernes Aften – den 11. januar - Dette arrangement 
er ikke møntet på jer, men som ambassadører for Efterskolen beder vi jer sprede bud-
skabet, hvis I skulle kende nogle unge mennesker, der overvejer at tage på Efterskole. 
Arrangementet har stor lighed med arrangementet, Efterskolerne dag, som vi indbød til i 
september.  
 
Skolen har i de sidste par år lavet et arrangement med FAUST – Fyns Ambitiøse Ungdoms-
symfoniorkester Nu hedder dette orkester CNUS (Carl Nielsens Ungdomssymfoniorkester) 
– der er kendt for deres flotte koncerter. Til denne koncert vil vi indstudere et par kræ-
vende numre sammen med det store orkester. Resultatet kan I opleve til en koncert søn-
dag den 15. januar kl. 15. Denne koncert foregår på Gymnastikhøjskolen. Der er en-
tré til denne koncert, der er arrangeret af Svendborg Musikskole. 
 

   
OE10-projekt har lavet velgørenhedsarrangementer til fordel for 
Dansk Flygtningehjælp dels på plejehjem dels på et koncertsted 

 

Midt i januar er der sat en formiddag af til personlige udviklingssamtaler i kontaktgrup-
perne. Den anden individuelle samtale, og vi har også en i maj. 

 
Fra koncertkalenderen 
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Onsdag den 18. januar kl 19.30 i Symfonien på Ollerup Efterskole får vi besøg af Jens 
Rosendal og Rasmus Skov Borring. Vi skal overvære en ganske særlig koncert, der er 
opstået i et tæt samarbejde mellem de to optrædende – for at samle generationer i nye 
fællessange. Det er en koncert, der formentlig kommer mange til. Bestil derfor billetter. 

      
Jens Rosendal og Troes Skov Borring                                       Povl Balslev 

 

Onsdag den 25. januar kl. 19.30 I NB: Vor Frue kirke i Svendborg –Skolens dirigent af 
det klassiske korrepertoire, Povl Balslev, vil præsentere orgelmusik gennem tiderne, af-
sluttende med et nyskrevet værk af ham selv. Povl Balslev har i dette år orlov fra sin 
stilling som organist og klokkenist ved – netop – Vor Frue kirke. 
 
Status på ansættelse af ny forstander. 
Stillingen som ny forstander er nu slået op, og der har allerede været kandidater på 
rundvisning, ligesom der er aftaler om rundvisning med flere i den kommende tid. Pro-
cessen med at udforme stillingsopslag samt arbejdsbeskrivelse har været god, og alle på 
skolen har været med i processen. Vi regner med, at vi i slutningen af januar kan af-
slutte den spændende proces, så vi 1. april byder velkommen til skolens nye forstander. 
Stillingsopslaget er at finde på skolens hjemmeside, hvis I nu kender nogle meget kvalifi-
cerede mennesker, I synes vil passe godt ind på OE. 
 
Lidt fra Poul  
Jeg vil gerne sige jer forældre tak for den store opbakning til vore arrangementer og til 
skolen i almindelighed. Det betyder meget for os.  

Det blev et år som gav andre udfordringer end jeg havde regnet med, da det er endt 
med at jeg siden 1. december har været konstitueret forstander. Det er et spændende 
arbejde, hvor jeg mærker stor opbakning i hverdagen, og jeg kan med glæde konstatere, 
at ansatte og elever har det godt. Dejligt at endnu et elevhold byder ind og giver lidt af 
sig selv. Jo mere du giver, jo mere får du igen.  
I denne tid er det dejligt at mærke, at alle medarbejdere bruger energi og sætter sig 
selv i spil for at det hele skal blive så optimalt som muligt for eleverne, så de får det, de 
er kommet for, nemlig et uforglemmeligt skoleåret.  

Nu er det tid til at trække vejret og få ladet op til anden halvleg af skoleåret, som byder 
på mange spændende oplevelser sammen.  
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Med dette nyhedsbrev vil vi også ønske jer alle rigtig glædelig jul og godt nytår. 
De bedste hilsner fra os alle 
Irene Olsen og  
Poul Stenum, konstitueret forstander 

 
 
 


