Ollerup, 7. november 2018

Kære forældre,
Så blev der ro til at sende Jer en opdatering fra efterskolen med de mange
efterårsfarvede blade. Parken har sin særlige skønhed, når farverne skifter
fra grønne til gyldne.
Denne uge
Efter to almindelige skoleuger har vi nu taget fat på brobygningsugen.
Hver morgen bliver 10. klasses eleverne sendt til Svendborg på besøg på
ungdomsuddannelserne. Om eftermiddagen vender de hjem og arbejder
med OSO. OSO står for obligatorisk selvvalgt opgave – og meningen er at
beskæftige sig med kommende uddannelse og erhverv. Imens har 9. klasse
boglig uge på fuld drøn – herunder også med terminsprøve.
Musikteater
I de følgende to uger står skolen på den anden ende. Vi skal lave
musikteater, og det glæder vi os enormt meget til. Det bliver en rigtig god
fællesskabsøvelse, for her skal samarbejdes på nye måder og i nye
konstellationer.
Det er en stor proces, så for at komme helt i mål, har vi brug for at
inddrage søndag den 18. november som arbejdsdag også. Eleverne har altså
fri til sædvanlig tid fredag d. 16. november (klokken 15:30) og må gerne
tage hjem, hvis de har brug for det, men skal gerne være tidligere retur på
skolen, nemlig kl. 12:00 søndag. Alt efter antallet af elever som tager hjem,
søger vi at få ændret bustiderne, så de passer med hjemkomst til skolen kl.
12:00 søndag. Kontakt Kim på KL@ollemus.dk, hvis det giver anledning til
spørgsmål eller udfordringer.
I har desuden modtaget en invitation, og vi glæder os til at se Jer. Vi løber
snart tør for ledige pladser til den sene forestilling lørdag, så hvis I har
mulighed for at komme til den tidlige i stedet, må I gerne give besked. Har
I ikke meldt til endnu, advarer jeg hermed om, at der måske kun er pladser
til den tidlige forestilling. Husk også at der er andre forestillinger i
hverdagene – som bedsteforældre fx kunne benytte sig af hvis muligt.
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Elevfest
Eleverne kom tilbage efter elevfesten og var glade. De gav udtryk for, at det
havde været en rigtig hyggelig og sjov fest. Samme melding fik jeg fra
festforældrerådet, der var imponerede over elevernes gode opførsel og
omsorg for hinanden. En stor tak til involverede forældre for at skabe så
god en ramme for festerne – en ramme hvor de mindre festvante også kan
have en god oplevelse. Det er til absolut gavn for elevholdet.
Rygning
Eneste lidt kritiske bemærkning fra de deltagende forældre til festen er, at
der er utroligt mange, der ryger på sådan en aften. Hermed en opfordring
til at tage en snak med jeres søn/datter om festrygning. Skulle I i den
forbindelse komme under vejrs med, at der måske er tale om mere end
festrygning, hører vi meget gerne fra jer, så vi kan afhjælpe problemet
sammen. Det er desværre blevet moderne at ryge blandt unge og dette ikke
mindre i musikmiljøet. Det er noget skrammel!
Hash
Mange tak for de mange venlige og opbakkende hilsner i forhold til den
kollektive besked vi sendte ud kort efter efterårsferien. Vi har været i
arbejdstøjet og er nu så meget videre i processen, at det giver mening med
en opdatering.
Først og fremmest stor ros til elevholdet for at håndtere tingene særdeles
roligt og godt. Nogle elever meldte sig umiddelbart imens andre fik lidt
hjælp af kammerater – og det betyder, at vi nu kan arbejde konstruktivt
videre i forhold til de unges efterskoleophold. Uden hash involveret.
Vi føler os temmelig sikre på, at vi har været omkring tingene og har et ret
nøjagtigt billede af omfanget. Der er i alt 8 elever, der har indrømmet at
have røget hash på skolen. Nogle har været med en enkelt gang. Andre har
været med flere gange. Det generelle billede er, at de elever, der har været
med, har afprøvet hash i større eller mindre grad, før de startede på skolen.
Det er altså ikke en ”dille”, der er startet her.
I arbejdet med at afdække omfanget og vurdere risikoen for et egentligt
misbrug, har vi fået hjælp af konsulent Christopher Schmitz fra firmaet
KompHash. Han har talt med eleverne hver især og også kunnet sparre
med forældrene, der hvor det har været relevant. Han er meget kompetent
og erfaren og vil også være vores sparringspartner i det videre forløb.
Ligesom vi arbejder på, at han kan komme forbi og holde foredrag for alle
eleverne.
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Vi er nu i fuld gang med at afvikle møder med eleverne og deres forældre.
For at fortsætte opholdet på skolen, skal de indvillige i at være 100%
hashfri resten af skoleåret. Vi vil i samråd med Christopher foretage
jævnlige test, og der kan også blive tale om opfølgende samtaler, hvor
dette måtte skønnes frugtbart.
Vi er i processen blevet opmærksomme på, at der er nogle af de unge, der
bruger hash ved festlige lejligheder i weekender hjemme. Jeg vil gerne
opfordre til, at I interesserer Jer for Jeres børns kultur i forhold til dette.
Det er min faste overbevisning at brug af hash – selv sporadisk – er rigtigt
dårligt for unges hjerner og udvikling. Det vil også vi tale med dem alle om.
Til sidst vil jeg gerne tilføje, at elevflokken som sådan tager tingene med
ophøjet ro. Jeg tror – og håber – de tænker, at det tager de voksne hånd
om, så vi kan fortsætte vores efterskoleår sammen. Så til trods for disse
bump på vejen, er stemningen blandt eleverne glad og god. Det er dejligt at
opleve. Tøv ikke med at kontakte os, hvis I har anledning til bekymring.
Datoer i december
I december glæder vi os over at kunne invitere Jer til koncert med Aske
Jacoby onsdag d. 5. december og adventsmøde på Gymnastikhøjskolen
torsdag d. 6. december. Til adventsmødet kan I ud over adventstale og
fællessang opleve et storslået luciaoptog samt en minikoncert med koret.
Adventsmødet er et offentligt arrangement med en mindre éntre – I er
velkomne til at medbringe venner, kolleger, familie m.m.
Fredag d. 21. december sender vi eleverne på juleferie. Det gør vi blandt
andet med en julegudstjeneste over middag i Ollerup Kirke, hvor I også er
mere en velkomne til at deltage. Nærmere informationer følger.
De bedste hilsner på vegne af os alle
Mette
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