Kontor Nyt – uge 35
Opsigelser og udmeldelser.
Vi møder, heldigvis sjældent, helt uforudsete udmeldelser af elever. Det er udmeldelser, som kommer helt
bag på os, og som har stor betydning for skolens drift. Det er specielt på to områder der bliver ramt. For det
første det tilskuddet vi får fra staten til at drive skole for. Tilskuddet er elevtalsafhængigt og det er præcis
datoen den 5. september der er afgørende her. Denne dato tælles elevtallet. En elev giver omkring 40.000,i statstilskud og her til kommer vores forældrebetaling på omkring 11.000 for første elev fra en familie, så
det er mange penge 1 elev, til eller fra, betyder i vores regnskab. En anden stor betydning er, hvordan vi
strukturerer vores undervisning bl.a. ud fra holdstørrelser, som jo er afhængig af elevtallet på de forskellige
årgange, og dermed vores personale bemanding, og som I ved, har dette bl.a. været med til, at vi har ansat
endnu en lærer fra dette skoleår. Det er en rigtig stor investering og hvis elevforudsætningerne ikke holder,
ja så koster det skolen meget store beløb. Vi har f.eks. siden vi gik på sommerferie fået 5 uforudsete
udmeldelser svarende til et beløb på omkring 250.000,-, så….
Jeg vil derfor stærkt opfordre til, at I, i tilfælde af skoleskift, er åbne overfor ”kontoret”, så vi har en reel
mulighed for at planlægge derefter.
Samtidig skal jeg også gøre opmærksom på vores opsigelsesfrister, som beskrevet på vores takstblad på
hjemmesiden. http://langsoefriskole.dk/uf/70000_79999/72888/f8e80e65999ded6634d897d1d543a45d.pdf
Her står:
Udmelding:
For Langsø Friskole og Børnehus er gældende, at udmelding sker med udgangen af løbende måned + en
måned efter modtagelsen.
Dette gælder også for skolemadsordningen.
Erstatning af bøger og andre materialer udlånt af skolen.
Som I kan se, har vi i år købt mange nye skolebøger. De koster i gennemsnit 250,- pr. stk. De skal holde
længe og bl.a. derfor skal de selvfølgelig pakkes ind. I må gerne jævnligt tjekke om indpakningen holder og
om bøgerne i det hele taget er i orden.
Bøger og andet der ødelægges forsætligt skal erstattes.
Børneorm
Der er konstateret børneorm så vær ekstra opmærksomme på det hos jeres børn.

Torben
_______________________________________________________________________________________
Kalender
September:
4.9. Forældremøde 7.-8. kl. kl. 19.00-21.00
6.9. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
18.9. Lejrskole 0.-8. kl. til Lejrgården - Dollerup; Hvalpsund
19.9. Lejrskole 0.-8. kl.
20.9. Lejrskole 0.-8. kl. (0.-4. kl. hjem)
21.9. Lejrskole 5.-8. kl. (0.-4. kl. i skole)
22.9. Skolen lukket. SFO åben
23.9. Fællesarbejdsdag kl. 9.00-15.00

