
Øster Åby Friskole 2020 – Et meget anderledes år. 

På Øster Åby Friskole begyndte 2020 som mange tidligere år sin skolehverdag med vanlig rytme og 

stabilitet efter en lang juleferie. 

Tryllefløjtens hverdag fungerer ligeledes med ro og genkendelighed for både de børn der allerede er i 

børnehaven, såvel som de nye børn, der starter deres fremtid på Vores Friskole i trygge rammer, så de 

hurtigt kan finde sig til rette i deres nye hverdag og omgivelser. Personalet har mange forskellige 

kompetencer, som giver børnene en alsidig og lærerig dagligdag. Børnene bliver på en høj faglig og 

menneskelig tilgang modnet til deres skolegang. 

I overgangen fra Tryllefløjten og børnehaver til børnehaveklassen bliver alle nye elever for første gang 

samlet i vores nye Før-skole eller Før-SFO, som vi kalder Tværfløjten. De fysiske såvel som pædagogiske og 

personalemæssige rammer er ved at være klar til at møde de kommende skolebørn. Tværfløjteperioden 

indtil sommerferien gør, at børnene lærer hinanden samt de voksne i deres skoledag at kende. Dermed får 

de en roligere og tryggere start på børnehaveklassen, hvor de kan bruge deres energi på at lære at gå i 

skole. 

Den nuværende børnehaveklasse har i begyndelsen af 2020 afholdt en særlig, dejlig 100-dages fest for at 

fejre det første halve år i deres skoletid. 

På skolen arbejdes der gennem hele elevernes forløb blandt andet med demokratisk dannelse, og de 

forberedes på at leve i et samfund med frihed og folkestyre. I den forbindelse deltog 3 af vores elever fra 8. 

klasse i januar i ungdomsparlamentet i Folketinget. Vores elevers forslag om organdonation blev fremlagt, 

drøftet, sat til afstemning og vedtaget. Flot. Mon politikerne vil blive inspireret af dette forslag en gang i 

fremtiden?! 

Medarbejdere og bestyrelse har fortsat arbejdet med vækstmodellen og Vision 2025. Vi havde en meget 

positiv og produktiv eftermiddag og aften i marts, hvor vi fik gjort Vision 2025 mere målrettet. 

Onsdag den 11. marts var en helt almindelig skoledag fuld af liv. Om aftenen blev Danmark lukket ned, og 

dermed også Vores Friskole. 

Torsdag den 12. marts ryddede personalet og enkelte fremmødte børn op. 

Fredag den 13. marts var her meget stille. 

CORONA. 

NØDPASNING. 

NØDUNDERVISNING. 

FJERNUNDERVISNING. 

AFSTAND. 

HYGIEJNE. 

SAMFUNDSSIND. 

SAMMEN PÅ AFSTAND. 



Mange ord og vendinger der med et blev en del af vores hverdag. En meget anderledes hverdag og 

skolegang med stor uvished. Alle planlagte aktiviteter må aflyses. Hvad har ramt Danmark? Hvordan skal vi 

håndtere virussen? Her skal der lyde en stor tak til vores børn, Jer forældre og vores dygtige personale for 

den store velvilje og parathed til at omstille og tilpasse sig de næsten daglige ændringer i samfundet. 

Afstandskrav og forsamlingsrestriktioner gav en noget anderledes hverdag for de yngste børn i både 

Tryllefløjten, Tværfløjten og på skolen, da de endelig kunne vende tilbage i takt med at Danmark blev åbnet 

igen. 

Vi fik afholdt generalforsamling på en meget anderledes måde. Online på skolen i grupper af maks. 10 

personer som foreskrevet og med afholdelse af de mest nødvendige punkter. Ane Vestermark, 16 år i 

bestyrelsen, Rikke Bekker, 14 år i bestyrelsen, Thue Jonstrup og Tanja Christophersen stoppede og blev 

afløst af Mille Winther, Anne Kramer, Claus Vesterby og Søren Hestbek. Stor tak til særligt Ane og Rikke for 

deres mangeårige arbejde for skolen. 

Skoleåret nærmer sig sommerferien. De ældste elever i Tryllefløjten fik deres Gyldne Skud. 

9. klasses sidste måned på skolen har været meget anderledes, end den skulle have været. Heldigvis fik de 

deres sidste skoledag med hvad dertil hører, samt den højtidelige og traditionsrige aften med overrækkelse 

af eksamensbeviser og personlige taler. 

Niels Fabricius har valgt et nyt liv som efterlønner efter 38 år på Vores Friskole. En kæmpe tak til dig for dit 

store virke på og for skolen. Thomas Jessen stopper ligeledes for at blive efterskolelærer på Vejstrup. Også 

tak til dig for den tid du har været ansat. Skolen har ansat Helle Raun og Morten Vinding som nye lærere. 

Velkommen til Jer begge. 

11. august kunne et næsten normalt skoleår tage sin begyndelse, dog stadigvæk med hensyntagen til de 

gældende retningslinjer m.h.t. Covid19. Vi passer alle på hinanden og afholder forældremøder og lign. Med 

respekt for dette. 

Børnehaveklassen har fået en god start og 8. og 9. klasse kom på lejrskole. Tryllefløjten fortsætter på 3. år 

med ”SangGlad”, nu sammen med Morten og begynder på ”Sang til Svend” i samarbejde med Svendborg 

Kommune. 

7. og 8. klasse deltager i Historiedysten og nåede til semifinalen med de bedste 30 klasser i landet. Flot 

indsats. 

Vi fik ved hjælp af en gruppe frivillige forældres arbejdskraft lavet nyt tag på mellembygningen med 5. og 6. 

klasse. Endnu en gang en meget stor tak for Jeres hjælp. 

I oktober formulerede ansatte og bestyrelse vores nye vision 2025 færdig. Den kan der læses mere om på 

hjemmesiden. Det er fremadrettet nu opgaven, at vi sammen finder de pejlemærker, der skal bringe os 

frem mod visionen.  

En tanke, en snak, et forslag og så tog det fart. Med ideer, ønsker og tegninger. Og en kæmpe indsats fra 

vores dejlige børn med at indsamle mere end 100.000, - kr ved skolens motionsløb den 9. oktober. Og med 

50.000, - kr fra henholdsvis Fynske Bank og Svendborg Brakes kunne arbejdet med et nyt 

madkundskabslokale blive til virkelighed. Mange tak til alle for den indsats i hver især har bidraget med. 

SFO-en er atter i fuld gang med blandt andet våde, anderledes oplevelser som f. eks. sæbeglidebane. 

Tryllefløjten har malet cykelbane på fliserne rundt om bygningen med stor succes. 



Julemåneden bliver desværre ikke heller ikke som vanlig. Luciaoptog blev kun for de øvrige elever og 

lærere. 

Og så lukkede Danmark atter ned lige op til juleferien. 

I sandhed et anderledes år i 2020. 

Tak til børn, forældre, medarbejdere, ledelse og bestyrelse for Jeres måde at være på i 2020. 

På bestyrelsens vegne 

Søren Antvorskov Hansen 

Formand 


