
 

 

Nyhedsbrev januar 

 

Kære forældre, 

Tak for sidst! Skønt at se så mange smilende, samtalende og syngende mennesker samlet. Tak for jeres store 

deltagelse og imødekommenhed. Det er på sådan en dag nemt at forstå, hvordan jeres unge mennesker er 

blevet så herlige at være sammen med.  

 

Fnat 

Ikke den bedste overskrift, men til gengæld er den præcis. Som I ved har vi haft tilfælde af fnat. Da nogle 

andre efterskoler har oplevet egentlige epidemier, har vi været lidt ekstra opmærksomme og udarbejdet en 

intern håndteringsplan. Dette har vi gjort i samråd med embedslægen, hvis overordnede budskab til os var: 

Fnat er irriterende – men det er ikke farligt. Hun anbefaler at vi henholder os til sundhedsstyrelsens vejled-

ninger. Jeg sender her til orientering et link til vores håndteringsplan, som eleverne også kender indholdet af:  

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vTQwsKGw8r4pUx4MY5CadRz5Y4f3PXL2k3ynlz4u6E3t1KXyfv_oUDQ-uI4zP-

inv3t9hd_FCqljrQG/pub 

 

Det væsentligste budskab til jer er, at elever med symptomer på fnat skal til lægen! Samt at skolen skal have 

besked, når fnat er konstateret. Vi kan have en bekymring om, at der kan være enkelte elever, der ikke har 

fortalt os, hvis de enten har fået konstateret fnat eller har taget behandling, fordi de evt. har troet, at de har 

haft det. Hvis det er tilfældet, beder vi forældrene om at tage kontakt til elevens kontaktlærer, så vi har mu-

lighed for at beholde overblikket. Jeg linker ligeledes til sundhedsstyrelsens forældrevejledning:  

http://www.sst.dk/da/sygdom-og-

behandling/smitsommesygdomme/~/media/93DC41E896BC46A6AF6D4F3BA13F027F.ashx 

Der er ikke noget der pt. tyder på, at vi er ramt af en epidemi. Skulle der dog i den kommende tid opstå 

mange flere tilfælde, har vi den mulighed at bede jer alle behandle jeres søn/datter forebyggende i vinterferi-

en. I så fald hører I fra os.  

 

Personale og elever 

Stine Kristoffersen er tilbage fra barsel og det er vi glade for. Hun underviser på flere af skolens musikhold, 

samt underviser i sang. Hun indgår desuden i emneuger, på vagter m.m.  

Vi har desuden budt velkommen til Theis, som er studerende på Den Frie Lærerskole. Han er i praktik hos os 

og vil indgå i flere sammenhænge. Theis skal være på Ollerup Efterskole frem til sommerferien og vi ser 

frem til samarbejdet.  

På elevfronten har vi fået Sigurd i Kims kontaktgruppe. Elevholdet er dermed fuldtalligt.  

 

Fællessang - Vinterferie  

Fredag den 9. februar kl. 14.45 – 15.30 inviterer vi til forældresang.  I er mere end velkomne til at komme og 

synge med i Fællessangstimen, og vi slutter af med en kop kaffe, før I kan tage eleverne med hjem på vinter-

ferie.  

Eleverne skal komme tilbage til skolen søndag den 18. februar mellem kl. 19.00 og 21.00.  

 

Musik og lyrik – uge 8 

Skabertrang, kunst og musik er omdrejningspunktet i det projekt, vi for alvor sætter i gang i uge 8. Skolens 

dansk- og musiklærere har igennem et tæt samarbejde formuleret en vision, som munder ud i nogle ugers 

fokus på dansksproget musik i undervisningen. Musikken er ånden bag skolens værdigrundlag, og den er 

kernen i det meste af det, vi laver, både i fritiden, i skolens projekter og fag.  

Men hvorfor lære at spille musik? Er det nok bare at blive en dygtig håndværker, eller vil vi mere med mu-

sikken. Vi vil gerne være dygtige håndværkere, og vi vil også gerne udfordre det musikalske univers. 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTQwsKGw8r4pUx4MY5CadRz5Y4f3PXL2k3ynlz4u6E3t1KXyfv_oUDQ-uI4zP-inv3t9hd_FCqljrQG/pub
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Eleverne skal endvidere lave plakater og diverse bandart, der på en professionel måde afspejler band og gen-

re. Alle teksterne skal sammen med bandart udgives som bog, og musikken skal uploades. 

Vi slutter ugen af med en Performance, en smuk, energisk og – håber vi – helt igennem velspillet koncert 

med 15 nye originale sange på dansk, og I er inviterede. 

Det foregår i Koncerten, lørdag den 24. februar kl. 13.00 – ca. 15.30.  

Vi er ikke værter ved frokost denne dag, men der bliver serveret kaffe. Eleverne kan tage med hjem på 

weekend eller blive på skolen. 

 

Koncerter 

Jeg tillader mig også at gøre lidt reklame for vores kommende koncerter, hvor I som forældre (og søskende) 

har gratis adgang. Vi vil blot gerne, at I reserverer pladser ved at maile til kontoret.  

Onsdag d. 31. januar kommer Kongero, der efter sigende tager lytteren med på en fantastisk rejse, en kraft-

fuld og omfattende skandinavisk folkemusik oplevelse: Blues, banebrydende polyfoni, svingende og intime.  

 

Onsdag d. 7. februar får vi besøg af Bo Evers Band. Om denne koncert siges: Den orddriblende, kvækkende 

trubadur Bo Evers er kendt for sine underfundige, skæve menneske-observationer. Hans følsomme og humo-

ristiske sange passer perfekt ind i et gammelt, storsvingende sigøjnerunivers. I selskab med sin gruppe bestå-

ende af to gypsy-guitarer (Anders Nilou og Rasmus Rude) samt kontrabas (Emil Brun) lader han musikken 

og ordene sprede danse- og spilleglæde, der smitter publikum i alle aldre. Fra storhittet ”Fred” til ”Barry 

White” og ”Hver anden weekend” er der altid overraskelser at finde i de finurlige tekster og de akustiske 

toner. Dette er musik i sin reneste grundform leveret med overskud, nerve og hjerte. Se frem til en medri-

vende koncert med både intime, alvorlige og eventyrlige stunder. 

 

Onsdag d. 28. februar går The Consolation på scenen. Turné- og radioaktuelle The Consolation er en af ban-

nerførerne på den danske americana- og country-scene. Bandet dannedes i 2014 af forsanger og sangskriver 

Nis Gaarde og udsendte året efter deres roste debutalbum. Herfra røg singlerne ”Manitoba” og ”Portland 

Girl” i solid rotation på P4 og P5, og bandet har siden turneret i hele landet, og flere singler har ligeledes 

fundet vej til æteren. Blandt andet den bidende ”Miss America”, hvor bandet satirisk bearbejder det politiske 

landskab i USA efter præsidentvalgkampen i 2016. 

Musikken er stærkt inspireret af en lang stribe amerikanske nationalkoryfæer, indenfor country- og heartland 

rockgenrerne. De har dog deres helt egen sound, ikke mindst i kraft af Nis Gaardes unikke baryton-vokal, og 

orkestrets rock’n’roll tilgang til roots-genrerne. Bandet består endvidere af Sven Busck (trommer), Rasmus 

Skov (guitar), Uffe Nørtoft (pedalsteel) og Jacob Svensson (bas). 

 

Lidt af hvert 
Til slut vil jeg gerne minde om, at vinterferien er et godt tidspunkt at få styr på pas og sygesikring (både det 

almindelige og det blå). Til april skal vi nemlig på turné – meget mere om det senere.  

 

Vi er desuden lige nu ramt af en del sygdom blandt eleverne. Det er rigtigt godt, at så mange af jer er be-

hjælpelige med at få eleverne transporteret hjem, når de er syge over flere dage. Det er nu engang bedst at 

være syg derhjemme – her kan man få anderledes ro og pleje end vi kan tilbyde. Desuden reducerer vi måske 

også smitterisikoen. Vi har lidt ekstra fokus på håndvask og udluftning – og det må I naturligvis også gerne 

tale med jeres børn om derhjemme.  

 

De bedste hilsner fra os alle 

 

Mette 

 

  


