
Kære forældre, 

 

Så skriver vi september og det er som om vejret ikke rigtigt kan beslutte sig for om det er 
sommer eller efterår. Den ene dag har vi 22 grader - den næste melder stormen sin 
ankomst. Eleverne bruger stadig vore udeområder meget og hænger ud på boldbanen, i 
parken og mellem bygningerne om aftenen. Dejligt! 
 
Her går det i det hele taget godt. Hverdagen er ved at finde sin form og sit leje. Relationer 
opbygges og ting iværksættes. Vi har stadig 115 elever og vi er glade for hver og en. Det 
virker også som om holdet som sådan er glade for os - men et efterskoleår byder på op- og 
nedture for den enkelte - så glem ikke at inddrage os, hvis I har bekymringer for jeres barns 
trivsel på skolen. Vi vil så gerne have øje for alle! 
 
I disse dage har vi “temadage” -  3 anderledes dage, hvor vi hiver eleverne ud af deres vante 
rutiner og vante sociale sammenhænge, for at ryste dem sammen på nye måder. Temaet er 
FN’s 17 verdensmål, så der er også kød på indholdet. I kan nok forvente at få trætte unge 
mennesker på weekend. En lille flok på 16 har valgt at blive på skolen.  
 

Værelser 

“Honeymoon” er ovre og det knirker lidt på de første værelser. Det er helt normalt. Vi har stor 
erfaring med at arbejde med netop dette og det er noget, vi gerne hjælper eleverne med. 
Eleverne skal altså ikke stå alene med det - men til gengæld er det rigtigt rart, hvis I som 
forældre nøjes med at understøtte vores arbejde. 
 
Hvis I derfor har et ungt menneske, der ikke trives godt på værelset: 

● Understøt ham/hende i at få hjælp af kontaktlæreren til at løse problemet  
● Mind ham/hende om at det er en proces, der kan tage tid og at der kan findes 

løsninger som han/hun ikke kan få øje på lige nu 
● Hjælp eventuelt med at se tingene fra den anden/de andres perspektiv 
● Lad være med at drøfte værelsesskift - insistér på at det er kontaktlæreren, der skal 

have lov at arbejde.  
● Kontakt kontaktlæreren, hvis I har fornemmelsen af, at eleven ikke selv får bedt om 

hjælp eller hvis I er bekymrede for om problemerne bliver løst.  
 

 

Forældredag 

1000 tak for sidst! Vi nød virkelig at have jer på besøg og dagen gav en ordentlig 
energiindsprøjtning til både elever og ansatte. Her kommer lige en lille opsamling: 
 



Et par forældre bad mig skrive, hvilket nummer den lidt svære Grundtvig-sang havde i 
Højskolesangbogen, så de kunne øve til næste gang. Det er nummer 181 og den hedder 
“Folket er endnu forblindet”. God fornøjelse med øvningen! 
 
Jeg har også lovet Astrid Nordbo at minde om facebookgruppen til kommunikation mellem 
forældre om det, det ikke foregår på skolen. Den hedder OE1819forældre og hermed 
opfordring til jer om at tilmelde sig.  
 

Invitation til samtalefredag før efterårsferien 

Vi glæder os til at se jer til samtaler, sang og stemningsmusik fredag d. 12. oktober. 
Kom kl. 14 eller hvornår det er muligt for jer at være her - og tag jeres søn/datter med på 
efterårsferie kl. 17, når arrangementet slutter. 
 
I Symfonien er der løbende og uformel café med elevunderholdning kun afbrudt af 
fællessangsstunder kl. 15:00-15:30 og 16:30-17:00. 
 
I løbet de tre timer arrangementet varer, bliver I inviteret til en samtale med kontaktlæreren 
af cirka 20 minutters varighed. Samtalen har særligt fokus på elevens trivsel på skolen. 
Kontaktlæreren sender besked til gruppen om tid og lokale ca. 1. oktober. 
 
Skulle I have problemer med at nå frem til kl. 14, bedes I skrive til kontaktlæreren inden 
onsdag d. 26. september, hvornår I regner med at kunne være her. Så prøver vores 
kontaktlærere at få det hele til at gå op under hensyntagen til afstande mellem skolen og 
hjemmet. Det hele virker bedst, hvis man kun beder om en sen tid, hvis det er helt umuligt at 
nå frem. Hvis I slet ikke har mulighed for at deltage, bedes I ligeledes give kontaktlæreren 
besked. 
 
En sidebemærkning er at skolen - som den plejer - er lejet ud til “Suzuki” i efterårsferien og 
eleverne bliver derfor bedt om at pakke sengetøj i poser og stille dem i et klasselokale ferien 
over. De vil også blive bedt om at låse værdigenstande inde eller tage dem med hjem.  
 

Absolut minimalistisk skoleplan for forældre 

Nu håber vi, at vi er klar til at logge jer på vores intrasystem “Skoleplan”. Det er nyt for os at 
have forældre her, så der kommer sikkert udfordringer i indkøringsfasen - vi håber på jeres 
tålmodighed. Meningen med Skoleplan for forældre er udelukkende at kunne sende 
beskeder, der indeholder personfølsomme informationer. Al anden kommunikation vil vi 
fortsætte på mail - som vi plejer. I behøver altså ikke logge på skoleplan hver dag, for at se, 
om der er post. I hører fra os på mail eller telefon, hvis vi har sendt noget til jer. Ligeledes vil 
vi gerne bede jer fortsætte den almindelige kommunikation med os pr. mail og telefon - og 
kun bruge Skoleplan til beskeder, der indeholder personfølsom information.  
 
I kommer på skoleplan via hjemmesiden: https://ollemus.skoleplan.dk  
Her er I oprettet med et forældrelogin ud fra de oplysninger, som vi allerede har fået. I burde 
have modtaget en mail med adgangsinformationer og ellers er de genereret på følgende vis:  



 
Brugernavn:  Hvis du er mor til elev nr. 98 er dit brugernavn  m98 
  Hvis du er far til elev nr. 98 er dit brugernavn f98 
Adgangskode er dit eget telefonnummer - eventuelt med et streg efter de første fire cifre fx 
3032-6493. Adgangskoden ændrer I første gang, I logger på.  
 
Forsøg jer frem - det burde virke og vi håber det lykkes. Ring eller skriv til kontoret, hvis der 
er problemer med det - så prøver vi at hjælpe.  
 
 

Elevfester 
Udvalget af elever og forældre er nu i fuldt samarbejde om planlægning af årets elevfester. 
Det forlyder, at de regner med at afholde fire af slagsen fordelt på året. Vi er i god 
kommunikation omkring datoerne og I får mere information, når de ansvarlige forældre er 
klar med den. Alt tegner godt! 
 
Festerne holdes om fredagen og vi sørger for at få eleverne godt sendt afsted til fest - 
eventuelt efter et aftensmåltid på skolen. Herefter er de at regne som “hjemme” i weekenden 
og kan returnere til skolen mellem 19 og 21 søndag - som de plejer. Vi har erfaring for, at 
der er ingen eller ganske få elever i de weekender, hvor der er planlagt elevfester, da det 
som regel og heldigvis er langt de fleste elever, der ønsker at deltage i de fælles fester. 
 
For at kunne udnytte vores ressourcer bedst muligt og eventuelt planlægge alternativt 
arbejde for de lærere, der er sat på til vagt i de weekender, hvor der placeres fester, vil vi i 
løbet af de næste uger spørge eleverne om deres tanker om deltagelse i festerne med 
henblik på sammen med eleverne at afgøre, om weekenden skal bemandes eller om alle 
alligevel imødeser at være enten til fest eller på weekend hjemme.  
 
 Vi skal nok fortælle jer, hvad vi har aftalt med eleverne, så I også kan planlægge derefter - 
eller kan gøre indsigelser, hvis det giver problemer for jer.  
 

Sygdom og Lus 
Fnat har vi heldigvis ikke set noget til.  
 
Der har været et enkelt tilfælde af lus og I må gerne tjekke efter hjemme og måske sende en 
lusekam med på skolen. Vi har indkøbt elektriske lusekamme på skolen, som eleverne kan 
låne - det er en nem måde at få tjekket på. Til gengæld kan det være en anelse problematisk 
at dele kamme - så det tilbud må eleverne selv vurdere, om de vil tage imod.  
 
Vi har også en del syge. De har ondt i halsen og nogle har også kvalme og hovedpine. Som 
jeg skrev sidst, må i meget gerne sørge for at de småskræntende får hvilet i weekenden, så 
de er friske igen. Når eleverne er syge på skolen, har de mulighed for at melde sig raske i 
løbet af dagen, hvis de har fået det bedre. Vi har i disse dage talt med en del syge om netop 
at blive i sengen og blive ordentligt raske. Indimellem står nogle op, fordi der er noget, de 
gerne vil være med i - og det er jo sådan set dejligt nok - men det kan altså give lidt for 
meget “klat-sygdom”, hvor de ikke rigtigt bliver friske og måske også får spredt sygdommen 



blandt raske kammerater. Ja, det er vist helt almindeligt - og hvis lejligheden byder sig, kan I 
jo tage samtalen op hjemme også.  
 

Ellers.... 
Er der koncert på onsdag med Kalaha - og de er i sandhed nogle skøre kugler, der samtidig 
er meget originalt. Vi håber nogle af jer har tid og lyst til at være med. Minsandten er der 
endnu en koncert onsdag d. 3. oktober og den er ikke mindre oplevelsesværdig. Det drejer 
sig om Vinding/Villén/Tophøj-trio. Vi starter ny tradition med en lille bar i forbindelse med 
vores koncerter, så publikum udefra har mulighed for at nyde en glas før eller efter 
oplevelsen.  
 
 
De bedste hilsner på hele holdets vegne 
 
Mette 


