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Ollerup d. 4. oktober 2017 

Nyhedsbrev nr. 2 

 
Kære forældre, 

 
I skrivende stund er hovedrengøringen i fuld gang! Eleverne går til den og får som flok stor ros af Rikke, 

som er vores rengøringsansvarlige. Det betyder rigtigt meget for hverdagen og efterskolelivet, når de prak-

tiske opgaver fungerer godt og eleverne tager ansvar og gør det hele med smil på læben og godt humør. 

Herligt! 

 

Vi har haft en begivenhedsrig september måned!  

 

I var selv med til at gøre forældredagen levende og I skal vide, at vi var rigtigt glade for jeres inputs på 

dagen. Det gælder både de mange gode fortællinger og også de punkter, hvor vi kan blive skarpere 

eller være mere opmærksomme. Punkterne er sat i spil internt i huset og jeg håber meget, I vil vende 

tilbage, hvis I ikke oplever, at tingene falder på plads – fx omkring OEX og musikudstyret.  

 

Temadagene midt i september blev en våd, men skøn og lærerig omgang. Meningen med dagene er 

at have fokus på relationer og gruppedynamik. Det er vores erfaring, at eleverne i disse dage får mu-

lighed for at skabe nye relationer og også at møde sig selv og hinanden i nye situationer. Vejret blev 

lidt af en udfordring og bidrog på den måde til det med de nye situationer. Stemningen var virkelig 

god og eleverne har blandt andet lært at danse vals og hugge brænde. En flok på cirka 25 valgte til-

med at sove i hjemmebygget bivuak i parken.  

 

Weekenden efter fik vi indviet vores nye koncertsal. Det blev gjort med manér og eleverne deltog i 

hele arrangementet. Det var en oplevelse for dem at møde nogle af de mange tidligere elever, der nu 

er aktive i kulturlivet på forskellig vis. Der var naturligvis flere dygtige musikere med, men eleverne 

mødte også Peter, der laver nycirkus og Frederik, der laver radiosatire. Det er fint for dem at opleve, 

at Ollerup kan føre mange veje hen. Eleverne sang med OE-koret, med deltagelse af sidste års elever 

og WOW! - de væltede os omkuld. Tænk at de allerede er blevet så gode! Der ligger en optagelse på 

Facebook, som naturligvis ikke helt matcher liveoplevelsen, men dog alligevel giver en fornemmelse 

af, hvor stort det var.  

 

Dagen efter indvielsen holdt vi efterskolernes dag. Også er optrådte koret til alles udelte begejstring. 

Jeg lægger særligt mærke til, at de alle synger med og at de fleste også finder overskud til at smile. 

Også for rundvisningerne fik eleverne stor ros af gæsterne – mange bemærker, at det er utroligt, hvor 

godt de allerede føler sig hjemme og hvor begejstret og dygtigt, de fortæller om hverdag og fest på 

skolen. De er virkelig gode ambassadører.  

 

Det var highlights fra en september måned, der også bød på koncerter, flash-mop i Svendborg og me-

get mere. Jeg håber, i følger lidt med på Facebook, hvor vi også løbende lægger billeder ud.  

 

 

 

 



 

SVENDBORGVEJ 10 • 5762 VESTER SKERNINGE • TLF: 6224 2419 • MAIL@OLLEMUS.DK • WWW. OLLEMUS.DK 
 

 

Efterårets komme 

Efteråret banker på. I dag siler regnen ned og efterskolelivet er gået ind i en ny fase. Hvedebrødsda-

gene er slut og det er nu trætheden for alvor kan begynde at melde sig. ”Forelskelsen” har lagt sig og 

vi begynder at mærke hinandens svage sider. Det kan altså godt give nogle gnidninger – ikke mindst 

på værelserne. For det hele er jo ikke bare let! Hvis det var det, var læringen også tilsvarende mindre. 

Det er faktisk ganske sundt at møde en værelseskonflikt og lære at arbejde med sådan en og måske 

også løse den. Også selvom løsningen kræver tid og kræfter. Det giver erfaringer og redskaber, man 

kan trække på mange gange senere i livet, hvor man skal få samliv til at virker, hvad enten man selv 

har valgt det, eller dumper ned i det på et kollegium eller en arbejdsplads. Vi vil rigtig gerne have je-

res hjælp til at bakke om dette - vi løser ikke ting med værelsesskift, med mindre tingene er gået i 

langvarig og uløselig hårdknude.  

 

I det hele taget kan I måske opleve, at jeres søn eller datter hænger lidt i bremsen. Det er vigtigt, at I 

informerer kontaktlæreren, så vi kan snakke med ham eller hende, hvis det ikke allerede er samtale-

emne. Samtidig er det fint, at vi minder hinanden om, at der har været gang i den siden skolestart, og 

at verden måske ser anderledes lys ud efter en rekreerende efterårsferie.  

 

 

Fredagssang 

Vi vil gerne indbyde jer til at deltage i fredagssang op til efterårsferien. Vi kalder det derfor for ”foræl-

dresang” og det foregår i Symfonien kl. 14:45-15:30. Eleverne deltager også og jeg kan næsten ikke 

opfordre nok til at give sig selv den oplevelse det er at synge fra Højskolesangbogen sammen med 

over 100 teenagere. Tilmelding er ikke nødvendig – I dukker bare op. Og er det umuligt med trans-

porten eller dagen, så er i ikke dårligere forældre af den grund.  

 

 

På den anden side 

… af ferien venter endnu store oplevelser. Dels skal 10. klasserne i brobygning og lave OSO, imens 9. 

klasse har ”almindelig” undervisning herhjemme. I midten af november venter musikteater/teater-

koncert – og det er noget, der kan få efterårsstemningen til at gå i absolut plus med kryds og stjerner. 

I får en invitation til forestilling d. 18. november, så reserver allerede nu dagen. Efter forestillingen vil 

vi gerne have, at I tager jeres søn eller datter med hjem på en tiltrængt forlænget weekend.  

 

  

Nyt fra festudvalget 

På forældredagen fik vi også valgt et festforældreråd. De har nu arbejdet sammen med eleverne og 

jeg har modtaget følgende tekst, jeg har lovet at dele med jer. Teksten er noget både forældre og ele-

ver er enige om:  

 

Elevfest på Ollerup Musikefterskole. 

 

Der skal minimum være 10 forældre med til hele festen. 

De er ansvarlige for at festen forløber, som den skal i samarbejde med festudvalget. 

Alle festdeltagere udstyres med et armbånd, som indikerer, om eleven må drikke alkohol til festen.  
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Hvis en elev ikke må/ønsker at drikke alkohol til festen, meddeles dette festudvalget og de ansvarlige foræl-

dre. 

Forældrene styrer og serverer i baren. 

Forældrene bestemmer om en elev har fået nok, og skal holde en lille pause med alkoholen eller helt have 

klippet armbåndet. 

I tilfælde hvor eleven ikke kan holde til mere, kan forældrene ringe eleven hjem. 

I baren serveres: øl, hvidvin/rose, somersby, vodka, rom, shots, cola, sprite og fanta. 

Shots indtages i baren og serveres sammen m. vand: 1 shot = 1 vand. Shots serveres først efter kl. 22. Der 

bliver en alkoholfri periode i baren mellem kl. 23-23.30. 

Festen lukkes, hvis der indtages stoffer, eller det bliver for vildt. Det er forældrene, der tager den beslutning. 

Rygning foregår udendørs. Egen alkohol må ikke medtages. 

Festen starter kl. ca. 19.30 og slutter kl. 02.00 

Festudvalget udarbejder en liste over, hvem der sover hos hvem efter festen, samt hvem der henter de en-

kelte elever efter festen. Denne liste sendes til alle forældre på skolen, sammen med en liste over de ansvar-

lige forældre til festen. 

 

Med venlig hilsen 

Festudvalget & forældreudvalget v. Berit Stage, Bodil Wesenberg Lauridsen, Bo Vigelsø, Mette Bøjlsgård & 

Morten Lykke Nielsen. 

 

 

Ellers… 

… er der bare tilbage at berette, at vi stadig er helt vilde med jeres unge mennesker. De gør det super 

godt! Der er mange glade ansigter og gode samtaler. I næste uge bliver der band-dating, så vi kan 

hjælpe eleverne til at få etableret endnu flere fritidsbands.  

 

Vi har i denne uge sagt farvel til en enkelt elev, der sammen med sin familie har fundet et efterskole-

tilbud, der svarer bedre til forventningerne. Vi har været inddraget i processen og ønsker ham alt det 

bedste og håber, han får et godt, videre forløb. Det betyder, at vi lige nu har en drengeplads i 10. 

klasse ledig – I må meget gerne sprede budskabet og opfordre til hurtig henvendelse, hvis det har in-

teresse.  

 

Vi har desværre også en timelærer, der desværre har været nødt til at stoppe med meget kort varsel. 

Det drejer sig om Lasse, der har haft et samspilshold samt et musikteorihold. Vi arbejder hårdt på en 

afløser og har en dygtig en i kikkerten, der formentlig kan starte med det samme. I den forbindelse vil 

vi arbejde for, at eleverne også får ”erstatning” for de timer, der er gået tabt.  

 

På fredag-lørdag får vi besøg af de tidligere elever. De elever, der har valgt at blive i weekenden, bli-

ver en del af dette program – og får blandt andet lov at synge sammen med de tidligere årgange. Bo-

hemian Rhapsody videoen, der blev et viralt hit sidste år er optaget på en sådan dag. Det bliver ga-

ranteret heller ikke kedeligt i år! 
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Vi håber, I også har det godt derhjemme. At I får brugt den ekstra tid og opmærksomhed på andre 

gode ting. Når eleverne kommer hjem på efterårsferie har de sikkert brug for både at sove, snakke og 

slappe af. Det er en god ide at indrette familiens program, så der er mulighed for dette. Samt med lidt 

tid til også at møde de gamle venner og få vasketøjet gennem maskinen.  

 

 

 

Mange glade hilsner 

 

 

Mette Sanggaard Schultz 

Forstander 

 

 

 

 


