
 

 

 Ollerup d. 23. november 2017 

Nyhedsbrev nr. 3 
 
Kære forældre, 

 
På min nethinde er stadig billedet af alle eleverne samlet i en bunke på scenen efter sidste forestilling i lørdags. 
Spontant begynder nogle elever at spille og synge ”Bohemian Rhapsody” og hurtigt stemmer alle i. De har slet 
ikke lært den i koret endnu, men den er så meget udtryk for OE-ånden at de slet ikke kan lade være. Smilene 
breder sig og de kan slet ikke få hold på det hele igen. Disse minutter udtrykker på intens vis det fællesskab, der 
opstår efter to ugers hårdt arbejde med at skabe en teaterkoncert. Den stemning, de erfaringer, det fællesskab 
er vi nu i gang med at trække videre med ind i efterskoleåret. Det var i øvrigt dejligt at have besøg af jer til fore-
stillingen og de mange gode samtaler. Vi håber, I også kunne mærke glæden, stoltheden og ikke mindst fælles-
skabet.  
 
Eleverne har af skolens ansatte fået stor ros for deres imødekommenhed og ja-hat. Vi taler meget om, at det er 
et hold af usædvanligt rare og medspillende elever, vi har fået. Det kan I jo også tage som et kompliment.  
 
I disse dage arbejdes der nu igen seriøst med den boglige undervisning, der jo har haft pause under arbejdet 
med teaterkoncerten. Vores 9. klasse er i gang med at afslutte både engelsk og matematik med skriftlige og 
mundtlige prøver, så de er klar til kulturfag, naturfag og tysk efter jul. Prøverne i matematik og engelsk ligger: 
Skriftlig engelsk den 28. november, skriftlig matematik den 5. december. 
Mundtlige prøver fra tirsdag den 12. december til fredag den 15. december 
 
 
 
December 
 
Julen sniger sig langsomt ind på os.   
 
I morgen hjælper vi Svendborgs borgmester med at festliggøre når julelysene tændes på Torvet. Koret har in-
tensiveret øvningen og er klar til at give publikum en god oplevelse – det er dejligt, at byen tænker os ind i den 
slags sammenhænge.  
 
Næste weekend bliver hele skolen pyntet op til jul af weekendeleverne – under kyndig ledelse af Rie og Lotte.  
 
Luciapigerne – som tæller et rekordstort antal – er i fuld gang med at øve. De optræder til adventsmøde d. 7. 
december – se invitation længere nede. De drager også en tur ind på det lokale hospice for at bringe lys, håb og 
glæde der.  
 
I ugerne inden jul har vi desuden et ændret skema, der indeholder en masse kor, musik og julehygge samt ren-
gøring og nogle terminsprøver. Der bliver hygget igennem i kontaktgrupperne og sammen skal vi nå det traditi-
onsrige julebanko, en julegudstjeneste i Ollerup Kirke samt en kalorierig julefest med sang, julemad og dans om 
juletræ. Det skulle således gerne være mætte, glade, trætte unge med julelys i øjnene, I får hjem på juleferie 
fredag d. 22. december.  
 
Vær opmærksom på, at der d. 15.-17. december er skoleweekend med obligatorisk undervisning for eleverne.  
 
Eleverne møder ind igen efter juleferie søndag d. 7. januar 19-21. 
 
 
Adventsmøde den 7. december kl. 19.30 på Gymnastikhøjskolen 
Adventsmødet arrangeres sammen med Gymnastikhøjskolen og menighedsrådet fra Ollerup Kirke. Her har 
Fælleskoret fra Ollerup Efterskole sin egentlige debut – ikke nogen lang koncert, men kort og intens. Der er fæl-
lessange, taler samt naturligvis kaffe og kage. Aftenen sluttes med Luciaoptog, det er en meget flot og bevæ-
gende oplevelse. Alle er velkomne – det koster 40 kr. for kaffe/kage, som betales ved indgangen.  
 
 



 

 

Ny elev 
Vi har fået en ny elev i 9. klasse. Hun hedder Smilla og er allerede ved at falde godt til. Eleverne har taget utro-
ligt godt imod hende.  
 
 
Værelsesbyt 
Dyt dyt! Så kom vi altså heller ikke i år udenom at foretage en mindre rokade på værelserne. Vi har faktisk det 
udgangspunkt, at det værelsesfællesskab, man er blevet sat i ved skoleårets start, er det en opgave at opret-
holde og udvikle. At det man kan lære af at skulle have noget til at fungere – også selvom, det er svært – ja, at 
det er noget at det allervigtigste og noget af det, der gør efterskoleopholdet til noget særligt. At dannelsen op-
står i mødet med den anden og det andet – det der er fremmed og anderledes end mig selv. 
 
Indimellem er det bare sådan, at de elev- og lærerressourcer, der går med at få det til at fungere – kan blive for 
betragtelige. Så mangler de andre steder. Når vi derfor har arbejdet ihærdigt med at få tingene til at virke, tager 
vi sommetider som voksne det valg, at der skal en rokade til. En sådan har vi netop gennemført og den involve-
rede omkring 10 elever. Det giver altid en del palaver og snak.  
 
Som forældre understøtter i vores arbejde bedst ved at fastholde overfor de unge, at verden ikke går i stykker af 
at bo på værelse med en, man måske ikke selv ville have valgt. At man måske faktisk kan lære noget væsentligt 
af det og at det kan kræve hårdt arbejde. Men at det som regel er godt givet ud. I kan også hjælpe jeres unge 
menneske med at få øje på helheden og proportionerne -  at der er mange timer i døgnet og relativt få af dem, 
der skal tilbringes på værelset.  
 
Og endelig: at det er en god ide at inddrage de voksne på skolen, hvis der er problemer. Fordi det er de voksne 
på skolen, der gør sig tanker, danner sig overblik og kører processer. Værelsesproblematikker er rigtigt svære 
for os at løse, hvis der er forældre og elever, der allerede har besluttet, hvad der helst skal ske. Som forældre 
må I naturligvis altid henvende jer, hvis I oplever, at der er problemer. Lad dog venligst være med at finde løs-
ninger, der involverer værelsesbyt og andre elever, før I har talt med os om det.  
 
Koncerter 
Da vi nu har fået masser af publikumspladser i vores nye koncertsal har vi besluttet, at forældre og søskende 
skal have gratis adgang til vores koncertrække. Altså de 10 koncerter vi hvert år arrangerer for eleverne, hvor 
dygtige kunstnere udefra præsenterer forskellige genrer af musik.  Vi håber dermed, at flere af jer har lyst til at 
komme og dele nogle af de mange, musikalske oplevelser. Vi beder om at I reserverer plads ved at kontakte 
skolens kontor enten via mail eller på telefon.  
 
 
På vegne af os alle 
 
Mette 
 


