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 Ollerup, den 22. marts 2017 
 

Nyhedsbrev nummer 6 
 
Kære forældre 
I dag har vi indrykket en pressemeddelelse på vores Facebookside, vi har nemlig fået 
ansat vores nye forstander: 

”Det er med stor glæde, at bestyrelsen på Ollerup Efterskole Sang og Musik nu kan of-
fentliggøre, at der er ansat en ny forstander med tiltrædelse fra 1. august 2017. 

Efter to ansøgningsrunder stod det klart for alle i ansættelsesudvalget, at det åbenlyse 
valg blandt de mange ansøgere kun kunne være Mette Sanggaard Schultz, der i øjeblik-
ket er forstander på Midtfyns Efterskole i Sdr. Nærå. 

Mette har været lærer på Ågård Efterskol, fra 2004 til hun i 2014 blev forstander på 
Midtfyns Efterskole. Ligeledes har hun været med i styrelsen for Efterskoleforeningen i 
nogle år, så hun har solid erfaring med hele efterskoleverdenen. Mette har en kandidat-
grad i æstetik og kultur.                                

Mette er et alsidigt menneske som brænder for innovativ 
ledelse, spiller selv musik, har egen Blog, engagerer sig i 
det skolepolitiske liv, er en dygtig underviser, har Grundt-
vig i maven og som Mette siger ”jeg er en menneskegartner 
med fingrene i mulden”. 

Ollerup Efterskole Sang og Musik ser frem til, at Mette skal 
starte på skolen til august. Mette overtager stafetten efter 
Jesper Vognsgaard, der stoppede som forstander efter 8 års 
virke og startede som chef for Kulturmaskinen i Odense. 

Mettes brede erfaring og store viden på Efterskoleområdet 
og ikke mindst hendes engagement i Efterskoleverdenen ser skolen som et stort plus. Ud 
over ledelsesopgaverne skal Mette også være med til at kickstarte skolens nybyggede 
koncerthus. 

Bestyrelse og personale byder hermed Mette Sanggaard Schultz velkommen til Ollerup 
Efterskole Sang og Musik”. 
 
Den kommende tid 
Om ganske få dage tager vi på turné til Tyskland, og der er meget, vi skal nå inden lør-
dag morgen ganske tidligt.  
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Onsdag formiddag står den på hovedrengøring af hele skolen, og om eftermiddagen og 
aftenen gælder det galla. Vi skal alle i vores bedste tøj, vi skal tage os så godt ud som 
muligt. Galante gentlemen vil bringe dejlige damer til fotografering, festmiddag og fest-
lige indslag. Senere vil vi danse Le lanciers. Det skal nok blive både festligt og underhol-
dende, før herrerne atter følger damerne tilbage til deres værelser. 

På fredag holder vi rejsegilde på vores koncerthus. Håndværkerne, de byggeansvarlige, 
eleverne og personalet vil sørge for at festliggøre denne event. Det er ikke så ofte, vi 
kommer til rejsegilde. En stor del af eleverne siger, at det har de aldrig prøvet før, så 
nu skal de være en aktiv del af oplevelsen. 

Lørdag morgen tager de tre busser Bach, Mozart og Beethoven afsted mod Leipzig. Som I 
kan se af det spændende rejseprogram, er der store og forhåbentlig dejlige oplevelser 
forude. Vejrudsigten siger lidt forår og kun lidt regn. Torsdag den 30. marts krydser vi 
atter den dansk/tyske grænse og sætter eleverne af på de aftalte destinationer. Jeres 
børn vil holde jer underrettede om de endelige tidspunkter. 

De foreløbige tider er:  
17.00: Padborg -18.00: Fredericia Banegård - 19.00: Mc Donalds, Hjallese – 19.30: Olle-
rup. 

Vi tager alle hjem på en forlænget weekend, og eleverne skal være på skolen igen søn-
dag den 2. april kl. 19 og 21. 

        

Der er blevet arbejdet meget med at skabe nye plakater – nye udryk - spændende 

Vores erfaring siger os, at når vi kommer tilbage fra turné, går det rigtig stærkt, der er 
stadig en del pensum, der skal nås - nogle stile, der skal skrives og projekter, der skal 
afsluttes, før vi går ind i eksamensperioden. 

I de tre dage før påske skal eleverne være på skolen. Programmet er delt mellem samar-
bejdsøvelser og –lege, hvor kontaktgrupperne står for nogle af aktiviteterne samt kor, 
hvor der skal indøves nye numre og finpudses og justeres i de allerede lærte numre. 
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Onsdag klokken 14.45 er vi klar til at holde påskeferie. Eleverne skal være tilbage på 
skolen mandag den 17. april mellem kl. 19 og 21. 

   

Der bliver tid til mange forskellige ting på OE: Pixo-turnering, Fastelavn og svedhytter 

I OE10 har Cambridgeeleverne været til mundtlige prøver i de seneste dage. Det er altid 
lidt anderledes dage, når man også skal til prøve. 

OEX har haft projekt om ”Hvad er mennesket” et projekt, hvor undersøgelser og inter-
views har været i højsædet. Det har givet anledning til mange spørgsmål og refleksioner. 
Et projekt eleverne har været meget optagede af. Der er fremlæggelser på fredag. 

I OE9 har eleverne arbejdet med ”Skæve eksistenser”. Mennesker, der på en eller anden 
måde er nederst i hierakiet, mennesker, der har svære livsvilkår, eller mennesker, der 
har haft svært ved at håndtere livet. Vi har bl.a. været på besøg på Forsorgsmuseet i 
Svendborg. Eleverne har lavet interview med ”manden på gaden” for at undersøge, hvad 
folk ved om disse menneskers vilkår. Et spændende projekt, der fortsætter i april. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for meget god og stor opbakning til vores 
musik- og lyrikprojekt. Det var en stor oplevelse at performe i Guldsalen i Borgerforenin-
gen. Vi synes, den dannede en flot ramme om de meget velskrevne og –arrangerede 
numre eleverne havde skabt i ugens løb. Inden så længe udgiver vi musikken og bogen 
med alle tekster, bandart og fotos, det glæder vi os til. 
 
Kommende arrangementer og nyt til kalenderen 
Den 20 april kl. 19.30 giver fælleskoret koncert i Christianskirken i Sønderborg. 

Den 25. april kl. 19.00 afholder Ollerup Efterskole Generalforsamling. Stemmeret har 
alle, der er medlem af skolekredsen. Ring gerne og hør mere. Indmelding sker via sko-
lens kontor. 
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     Rejsegilde på koncerhuset                              Mynsterland kommer med folkemusikkoncert 

Den 26. april kl. 19.30 gæster bandet Mynsterland Ollerup Efterskole. De fleste musikere 
i bandet er tidligere elever fra skolen. Det er et forholdsvis nystartet band, der har sam-
let nogle af de allerbedste folkemusikere lige pt. Altså alle morgendagens stjerner. Vi 
tror på, at det bliver et brag af en koncert. Husk at bestille billetter. 

Onsdag den 3. maj kl. 19.30 er der koncert med CNUS og Fælleskoret i Carl Nielsen Sa-
len, Odense Koncerthus. Mere herom senere. 

To justering til kalenderen:  
Den 30. april skulle eleverne have øvet med CNUS og derfor have været tilbage på sko-
len over middag. Det er aflyst, og derfor er det en helt almindelig weekend, hvor ele-
verne må være på skolen eller tage hjem, og så møde mellem 19 og 21. 
Den 6. maj er der kordag, arrangeret af elevforeningen. Det er en skoledag, hvor ele-
verne skal være på skolen. Det fremgår ikke af kalenderen. Eleverne er informerede og 
har gjort opmærksom på, at det ikke fremgår af kalenderen. Det beklager vi, og det ret-
ter vi hermed op på. 
 
Og… 
Nogle elever har spurgt, hvordan det er med eksamensperioden, om vi holder læseferie 
osv. Det gør vi ikke. I såvel den skriftlige som mundtlige eksamensperiode er alle elever 
på skolen. Det skal være muligt at forberede sig sammen med de øvrige elever, og der 
kommer også til at foregå mange andre ting, som eleverne skal være med i bl.a. forbe-
redelse til demokratifestival i forbindelse med Grundlovsarrangement samt festival. 
 
 
De bedste forårshilsner fra os alle 
Irene Olsen og  
Poul Stenum, konstitueret forstander 

 


