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August 2022 

 

Kære forældre 

Hermed får I dette skoleårs første nyhedsbrev. 

På onsdag har vi som bekendt første skoledag. I skulle gerne have modtaget en indbydelse med information 

omkring dette. I korte træk så sker der følgende på første skoledag: 

 

- Vi mødes ude ved flagstangen kl. 08 

- Vi synger et par sange, og Simon byder velkommen. 

- Efterfølgende går børnene med deres lærere ud i klasserne. Forældre kan gå med børnene ud og se 

klassen og hilse på lærerne. Har man børn, som har nået alderen, hvor det er pinligt, at mor og far er 

med, så kan man i stedet tage en kop kaffe og sludre med de forældre, som er i samme situation. 

- Der vil være brød, the og kaffe i fællessalen til alle forældre. Der er juice og brød til alle børnene. Det 

får de umiddelbart inden pausen 9.40,  

- Dagen slutter kl. 11.45 

 

Fagdage bliver til Temauger  

Som I måske har bemærket på skoleskemaet, så er der ikke længere noget, som hedder ”fagdage”. Vi har 

været glade for de muligheder, fagdagene har givet i forhold til fagligfordybelse, projektorienteret 

undervisning og ture ud af huset. Vi skrotter ikke tankegangen, som dannede grundlag for fagdagene. Vi vil i 

stedet forsøge at styrke og bygge videre på de ting, som vi synes har været det bedste. Vi har ved skoleårets 

planlægning haft et stort ønske om, at vores børn i løbet af skoleåret har nogle fællesfaglige forløb, således 

store og små arbejder med det samme emne. Det er med til at styrke fællesskabsfølelsen blandt vores børn, når 

vi som skole arbejder med et fælles tema. Der vil være temauger, hvor børnene arbejder i grupper på tværs af 

klasserne. Der vil også være uger, hvor man er opdelt i afdelinger, men stadig har det samme overordnede 

tema. Når vi har Temauger, så vil skoleskemaet blive ændret, så børnene har fri på nogenlunde samme tid. Vi 

har planlagt at afholde 6 forskellige temauger på nuværende tidspunkt. Temaugerne erstatter ikke vores 

teateruger, så der bliver mange spændende uger i løbet af dette skoleår.  

 

Vores første temauge bliver en hæsblæsende affære. Vi skal nemlig designe og konstruere sæbekassebiler. Det 

bliver i uge 36. Vi slutter ugen af med at invitere jer til et spændende sæbekasserace på Øster Jølbyringen 

fredag d. 9. sept klokken 15-17. Racerløbet bliver arrangeret som en sponsorløb, hvor vi samler ind til en 

oplevelse eller lignende, som kommer børnene til gode. De skal selv være involverede i, hvad vi skal bruge 

pengene til.  

 

En uge med Sæbekassebiler som tema, bliver selvfølgelig en uge, hvor håndværk og design for en bærende 

rolle. Men de andre fag vil også komme i spil, selvom børnene måske ikke tænker over det. Bilernes skal 

designes på papir inden vi bygger dem. Der skal beregnes størrelsesforhold, og måske har vi eleverne som 

endda tænker over aerodynamik? Når tiden nærmer sig vil der også være børn som skal være med til at lave 

reklamer osv. For vores racerløb. Dette er med til at inddrage flere fag i løbet af en temauge, også uden at 

børnene måske har været klar over det.  

 

Jeg nævner sæbekasse-temaugen nu, da vi beder jer om hjælp til at skaffe materialer, som er egnede til at 

bygge sæbekassebiler af. Det kan eksempelvis være paller, planker/træ og barnevognshjul eller lignende. 

Foruden materialer, så vil vi også rigtig gerne byde frivillige, som har lyst til at hjælpe børnene med at 

bygge/konstruere bilerne, velkommen. Giv gerne besked til Simon@ojf.dk hvis I vil hjælpe med at bygge. Det 

skal nok blive rigtig sjovt. Materialerne til bilerne kan sætte i cykelskuret.  

http://www.ojf.dk/
mailto:Simon@ojf.dk
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Kulturmødet 

Ved dette års kulturmødet bliver der lavet et arrangement særligt for børnene. Torsdag d. 25 august er det bh – 

3. klasse som er til kulturmødet og fredag d. 26. august er det 4. – 8. klasse. Vi tager bus fra skolen klokken 

ca. 8.30 og bussen kører hjem fra Nykøbing klokken ca. 13.00. Om fredagen, hvor det er de ældste elever, 

som er til kulturmødet, har børnene mulighed for at blive i Nykøbing, hvis I/forældrene giver besked om dette 

til klasselæreren.  

Vi skal bidrage til kulturmødet i en PARADE gennem gågaden. Børnene skal alle lave et skilt her på skolen 

som de skal bære til paraden. Temaet er: Hvad gør mig glad. Vi bliver ført gennem byen af de 

flamencodansere som var på skolen i maj måned, samt folkedansmusikere og nogle glade enhjørninger. 

Skiltene bliver efterfølgende udstillet. 

 

I forbindelse med produktionen af skilte, så må I meget gerne aflevere pap på skolen, som vi kan bruge til 

at klippe, male og lave til skilte. Pappet kan afleveres ved hovedindgangen.  

 

Madordning 

Vi er så langt i processen med at finde en ny leverandør, at vi nu godt kan afsløre, at vi kommer til at kunne 

tilbyde madordning igen. Jeg er blevet forsigtig med at love noget, så jeg vil ikke slynge en konkret dato ud 

for, hvornår vi starter madordningen op igen. Jeg forventer det bliver i september.  

 

Tysk 

Som noget nyt, så er der kommet tysk på skoleskemaet i 5. klasse. Det er der kommet for at styrke børnenes 

forudsætninger for at lære et nyt sprog. Jeg tror mange af os ærgrer os lidt over, at vi aldrig blev bedre til tysk, 

da det er ganske nyttigt at kunne, både fordi vi har mange tyske turister, men også fordi Tyskland er et af 

Danmark vigtigste eksportmarkeder. Vi håber tiltaget er med til at dygtiggøre vores børn.  

 

Rystesammentur i 6. – 7. klasse 

6. og 7. klasse bliver til en enhed efter ferien, og i den forbindelse har Anders planlagt at børnene skal på en 

rystesammentur. Det bliver mandag d. 15 – tirsdag d. 16. august. Anders sender et mere detaljeret brev til jer.  

 

Computere 

I 6. og 7. klasse beder vi om at eleverne medbringer deres egen pc, da meget af undervisningen foregår 

digitalt. Det gælder selvfølgelig også i de ældre elever.  

 

Simon er på nedsat tid 

Jeg afholder barsel indtil efterårsferien. Jeg er dog på skolen hver onsdag, hvor jeg kan træffes. Jeg vil også 

deltage i møder, hvor det vurderes relevant, at jeg er med. I kan også stadig sende mails og ringe. Barslen er 

altså ikke fordi jeg har fået endnu et barn. Det er barsel med hende vi fik sidste november, som jeg afholder, 

indtil hun skal starte i dagpleje. Jeg kunne forstå, at nogle af børnene på skolen troede, storken havde været på 

besøg igen 😉  

 

Snobrødshygge 

Torsdag d. 18. august fra 16 – 17.30 inviterer vi til snobrødshygge. Se den vedhæftede indbydelse for 

nærmere information.  

 

http://www.ojf.dk/
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Rengøring 

For et par år siden blev det vedtaget på generalforsamlingen at udeblivelse/afbud til forældrerengøring, skal 

pålægges et gebyr tilsvarende prisen, som det koster at få rengøringspersonale til at rengøre zonen i stedet. 

Ved dette års generalforsamling blev det efterspurgt, at man i fremtiden kan vælge at betale dette 

rengøringsgebyr på forhånd og dermed slippe for at gøre rent på skolen. Vi har valgt at imødekomme ønsket, 

og derfor vil det være rigtig rart, hvis I allerede nu giver tilkende, hvis I ønsker at benytte jer af tilbuddet, 

således der kan tages højde for dette ved planlægningen af næste skoleårs rengøring. 

Det koster 1000kr inkl. Moms at få rengjort én zone af skolens rengøringspersonale. Kontoret vil opkræve 

pengene, når rengøringen har fundet sted. Hver familie kommer til at få 2-3 rengøringsweekender i løbet af 

skoleåret og prisen er som sagt 1000kr pr. gang, hvor der skal indkaldes rengøringspersonale.  

I må gerne give Line fra bestyrelsen besked, hvis I ønsker at benytte tilbuddet. Mail: 

linemariechr89@gmail.com 

Nyt fra bestyrelsen  

T-shirts og muleposer med logo. 

Flere forældre har efterspurgt mulighed for at bestille tøj med skolens logo. Det er da dejligt, at man har lyst 

til det – og det er derfor nu muligt at bestille bomulds t-shirts samt muleposer i kraftig kvalitet med skolens 

logo. 

 Vi forestiller os, at man kan bestille 2 gange om året. Inden sommerferien (med udlevering først i det ny 

skoleår) og igen lige efter nytår.  

Måske udvider vi udvalget med tiden, hvis interessen er der     

I kan bestille via bestillingssedlen, som bliver sendt med på mail OG udleveret til børnene eller sende en mail 

til bestyrelsen@ojf.dk (tjek dog lige mulighederne på bestillingssedlen først)  

Betaling sker kontant sammen med bestillingen – gerne i en lukket kuvert – eller på skolen mobilepay.   

Har I brug for at kontakte bestyrelsen, kan det ske på bestyrelsen@ojf.dk 

På nedenstående oversigt ses en fordeling af forskellige ansvarsområder.  

 Bestyrelsen for 22/23   

   

Janni Schmücker Jensen 

 

Formand 41155394  

Line Marie Christensen Næstformand – ansvarlig for 

rengøring på skolen 

26214881 

Allan Rimmer Kasserer og ansvarlig for praktisk 

arbejde 

40888468 

Sanne Ejgaard Nesager Sekretær – mødereferater mm. 60156911 

Britt Grønbek Jensen Tovholder for skolens frivillige + 

bindeled til Fribørnehuset 

27510038 

Maia Hvidbjerg Ansvarlig for skolens sociale 

medier 

26810063 

Peter Andersen 

 

Ansvarlig for praktisk arbejde 61390645 

http://www.ojf.dk/
mailto:bestyrelsen@ojf.dk


       
Øster Jølby Friskole • Søndervej 43 • 7950 Erslev 
tlf. 97 74 12 36 • e-mail. kontor@ojf.dk• www.ojf.dk • CVR 13528012 

 

 

   

 

 

 
 

http://www.ojf.dk/

