
 

 

Ollerup d. 29. august 2017 

 

 

 

Kære forældre, 

 

”Et godt fællesskab er et skab, alle må bruge” 

 

Sådan besvarede en gruppe af eleverne i sidste uge en opgave, der handlede om at formulere, hvad et 

godt fællesskab er. Jeg synes, det var en temmelig fantastisk måde at udtrykke det på, og det sætter 

også meget fint ord på det, vi på skolen arbejder med her i den første tid: 

 

Eleverne er flyttet ind i deres nye hjem og skal lære huset og rutinerne at kende. Og de skal hver især 

og sammen finde ud af, hvad det vil sige at være ”et efterskolehold” i stedet for en lidt mindre familie.  

 

Denne proces har vi kickstartet med introugen, som består af en række aktiviteter, hvis primære formål 

er, at eleverne lærer både skolen og hinanden at kende. Vi har således leget, sunget og danset. Vi har 

gået tur i Ollerup, fået computere på fællesdrevet og været ved stranden. Vi har lavet fødselsdagska-

lender til spisesalen, ”lært at samle” og afviklet den allerførste cafeaften med modige optrædende og et 

nænsomt og godt publikum. Vi har haft teambuilding i klasserne og afviklet OL for kontaktgrupper. 

Det store kor har indtaget koncerthuset og alle elever har været til ”musiksnak” med musiklærerne og 

efterfølgende fået deres plads på et musikhold.  

 

Vi oplevede et elevhold, der gik åbent og positivt ind i de mange forskellige aktiviteter og dermed har 

de fået et godt, fælles afsæt for efterskoleopholdet. De har virkelig været gode at være sammen med og 

vi er fulde af begejstring og forventning til resten af efterskoleåret med dem.  

 

Introugen afsluttede med et døgn i kontaktgrupperne og det har helt sikkert givet langt de fleste elever 

en følelse af at være del af en lidt ”mindre” og tryg base, der kan være udgangspunkt for at bevæge sig 

videre ud i det store fællesskab. Ligesom turen styrker bånd og kendskab til kontaktlæreren.  

 

Dagligdagens indtog 

 

I sidste uge gjorde dagligdagen sit længe ventede indtog. Alle har glædet sig til at tage hul på hverda-

gen og således komme i gang med den boglige undervisning, musikundervisningen og valgfagene. 

Tungen skal holdes lige i munden, når alle skal finde ud af, i hvilke lokaler man skal være hvornår. 

Puslespillet med instrumentalundervisningen er også ved at gå op og i næste uge skulle alle gerne være 

godt i gang med dette.  

 

De første elever har været i køkkenet og på praktisk og der lyder stor ros til eleverne for både selv-

stændighed og ansvarlighed omkring opgaverne. Også dette lover godt.  

 

Weekenden og den kommende tid 

I weekenden var der MGP og kor. Alle elever var involveret i at komponere og arrangere deres egen musik 

og afvikle deres helt eget MGP med jury, afstemninger og stemningen i salen var fantastisk. Det er skønt at 

opleve, hvordan de tør slå sig løs og hele arrangementet emmede af smil, humor og musikglæde. Om efter-

middagen havde det praktiske crew arbejdet virkelig seriøst med lyd, lys og scene.  

 

Søndag var kordag, hvor der for alvor blev taget hul på årets repertoire.  



 

 

 

 

 

I denne uge er der forlænget weekend, hvor eleverne har fri efter timer torsdag kl. 17.30. De skal være på 

skolen igen søndag mellem kl. 19 og 21. 

 

I uge 37 er der samtaler med kontaktgruppelæreren og derefter temadage. Eleverne skal på overnatningstur i 

det fri og skal derfor have deres cykler, soveposer og liggeunderlag i orden. Det er også en god ide at ind-

tænke varmt tøj og regntøj.  

 

 

Den første koncert 
Mandag d. 4. september 19:30 får vi besøg af Spooky Men’s Choral. Det bliver vores første koncert i 

koncerthuset og vi tror, det bliver en stor oplevelse. Helt fra Australien kommer en stor flok fantastiske 

sangere og – ikke mindst – fantastisk morsomme show men. Det 12-13 mand store kor gæster Ollerup 

på deres Danmarksturné og de har med stor succes bevist, at kombinationen af mandestemmer, grynt, 

grin og grimasser kan skabe både genial underholdning og momenter af musikalsk skønhed. På scenen 

vil man opleve, at de synger vanvittigt smukt – ind imellem! Det ene øjeblik kan de lyde som fromme 

munke – det næste som brølende galninge. Sætlisten strækker sig fra ABBAs ”Dancing Queen” til fol-

kesange i gregorianske arrangementer. Deres absurde humor – deres uforudsigelige sceneshow – og 

deres kreative korarrangementer kan simpelthen ikke beskrives – det SKAL opleves! 

 

Rækken af koncerter fortsætter med Virelai, onsdag d. 20. september kl. 19:30  

De spiller Middelalderpræget folkemusik og er absolut værd at prioritere. 

Læs mere om koncerterne i det udleverede koncertprogram eller på skolens hjemmeside. 

Billetkøb: www.ticketmaster.dk, www.sydfynsbilletten.dk eller www.billet.dk eller, når I kommer. 

 

Invitation til forældresøndag den 10. september kl. 10.00 
I lighed med tidligere år vil vi gerne invitere til en informationsdag om Ollerup Efterskole. Arrangementet er 

for jer forældre. Der bliver naturligvis muligheder for at være sammen med jeres børn til kaffe og spisning 

samt til den spændende koncert med Bo Stief. Invitation er sendt ud på mail den 25. august. 

 

Mange forventningsfulde hilsner fra os alle, 

 

 
Mette Sanggaard Schultz 

 

 

http://www.ticketmaster.dk/
http://www.sydfynsbilletten.dk/
http://www.billet.dk/

