Kontor Nyt uge 9 2018
Der er sket meget siden sidste Kontor Nyt. Vi har bl.a. fået to nye elever Nala og Thio Lynge Blak, som er
flyttet til Vammen. Velkommen til jer og jeres familie. Vi ser frem til samarbejdet.
Vi har afholdt en rigtig spændende emneuge med kodning i 5.-6. kl. for at undersøge, om det er noget vi
skal gå videre med som et tilbud på Langsø Friskole i en eller anden form fremover.
Den store projektuge for hele skolen og årsopgave i uge 5 med fremlæggelser i de ældste klasser er igen
gennemført med rigtig flotte præstationer og god læring. En uge som vi alle virkelig skal se frem til og
dygtiggøre os i.
Også 0.-1 har haft deres egen specielle oplevelse ifbm. bolddag i Ålestrup Hallerne sammen med en lang
række andre elever fra vores friskolenetværk i Himmerland.
Udsendelse af kontingent til skolekreds
I løbet at de to næste uger vil der blive udsendt girokort til betaling af skolekredskontingent. Nuværende
forældre til børn i skolen eller i børnehuset bliver automatisk opkrævet kontingentet fra kontoret ifbm.
betaling af skolepenge/børnehusbetaling.
For forældre, der ved skolens oprettelse var med til at rejse penge med indskud på 5.000 kr., er betaling af
skolekredskontingent frivillig. Hvis I skulle blive opkrævet kontingent skal I henvende jer til Anna Marie på
kontoret.
Skolekredskontingentet er bl.a. med til at sikre, at forældre til børn i børnehave kan vælges til skolens
bestyrelse, som også er øverste organ for børnehuset.
Planlægning af kommende skoleår – lærerkræfter/ klasseinddelinger
Vi arbejder allerede nu grundigt med planlægningen af det kommende skoleår. En af de ting der er
besluttet, også i bestyrelsen, er, at vi i det kommende år fastholder lærerbemandingen på 8 undervisere
ink. undertegnede. En anden beslutning, som er grundlag for rigtig mange overvejelser, er samlæsningen af
de forskellige årgange. Der skal tages hensyn til rigtig mange forhold som f.eks.: klassestørrelser, hvilke
årgang vil passe godt sammen, klassernes generelle faglige og sociale niveau, fordeling af drenge og piger,
skema m.m.
Det er ikke en ligefrem opgave, men der tages højde for flest mulige faktorer til flest muliges bedste.
Heldigvis er vi stadig en lille skole, hvor det sociale på tværs af årgange, hvert år efter nye sammensatte
hold, hurtigt finde et godt leje igen.
Når vi når længere ind i foråret, vil jeg løbende lægge ud på hjemmesiden planerne for næste skoleår
Lejrskoler
Allerede nu kan vi sige, at vores fælles lejrskole igen bliver på Lejrgården ved Hvalpsund, der hvor vi også
var i år, og det bliver i uge 37 fra mandag d. 10. til onsdag d. 12. Det bliver én dag mindre end i år.
Skole - hjem samtaler
De sidste samtaler holdes i dag. Formen vi kører i år, blev første gang prøvet sidste år som afløser for
modellen med et mere frit fremmøde indenfor en på forhånd fastlagt tidsperiode. Den gamle model gav for
nogle forældre en utilfredsstillende lang ventetid, og derfor har vi nu forsøgt os med den gamle kendte
model, som alle vist kender fra egen skoletid. Tiden er stadig omdrejningspunktet. Det er stadig sådan, at
hvis forældre ønsker et længere møde til større snakke, så kan I aftale et sådant med kontaktlæreren.
Skole–hjem samtalerne er som udgangspunkt skolens – lærernes status på eleverne og fokus på den
kommende tids arbejde for den enkelte elev, altså en overlevering af dette til elever og forældre.

Netværksgruppe omkring hjemve
Vi har i forbindelse med lejrture og andre overnatninger nogle gange oplevet elever, som er meget utrygge
ved at skulle overnatte ”ude” Derfor vil jeg her undersøge /spørge, om nogle af jer forældre tænker, vi kan
gøre noget for at styrke eleverne på det område. Hvis I oplever, at jeres barn har problemer i den retning,
vil jeg gerne kontaktes senest fredag d. 9.3.
Arbejdsdag den 21.4.
Foråret står lige for, og det betyder også, at der indkaldes til dette skoleårs anden arbejdsdag for alle
forældre fra både skolen og børnehus.
Arbejdsdagene er den del af det forpligtende fællesskab, som forældre træder ind i ved indmeldelse af børn
i vores institutioner. Dagen starter kl. 9.00 og arbejdet afsluttes omkring kl. 15.00.
Det forventes selvfølgelig, at alle møder op og elever er også meget velkomne, de kan bestemt også lave et
godt arbejde.
Hvis man skulle være forhindret i fremmøde til arbejdsdagen, skal tovholder, for det udvalg man er med i,
kontaktes, og anden opgave kan så aftales.
Husk skolens drift er en fælles opgave, og at ”Tordenskjolds Soldater ” også kan blive trætte.
Generalforsamling
Vores ordinære generalforsamling nærmer sig. Det er i år onsdag den 25. april. Punkter, som ønskes
behandlet på ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingen. Se i øvrigt mere herom i skolens vedtægter: http://langsoefriskole.dk/uf/70000_79999/72888/75aa84ea23eb913fa774cf2df1ed68ec.pdf
Værdigrundlag
Bestyrelsen er i gang med at gennemse vores ”styringspapirer” altså vores vedtægt, som er grundlaget for
hele institutionen samt bilaget, som giver os mulighed for også at drive børnehave og vuggestue. Der er
nogle ”teknikaliteter” ift. procedure og lignende, men vigtigst, og også mest spændende, er arbejdet med
at gennemse vores værdigrundlag. Bestyrelsen er enig om, at vi ikke skal ændre på selve indholdet, men
gøre det noget skarpere og klarere, så alle der læser om hvad vores institutioner bygger på får samme ide
og mening ud af det læste.
Bygninger
Bestyrelsen har, som I ved, i en lang periode arbejdet med mulighederne for at erhverve de bygninger som
skolen sidder til leje i. Desuden er der undersøgt muligheder for de to nabogrunde på hhv. Genvej og
Haugaardsvej – det er her vi på sigt har mulighed for evt. udvidelse og mere udenomsareal. Arbejdet er en
lang proces, men det ser lovende ud. Første skridt er at få lavet aftaler om gymnastiksalen og gjort den
brugbar. Det betyder bl.a., at den skal isoleres, så vi kan bruge den hele året og på sigt bl.a. få lavet en
samlingssal og ekstra lokaler. Et meget spændende arbejde.

Madplan
Der ligger ny madplan for marts måned. Tilmelding i morgen ved skolestart.. Se madplan her:
http://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/a96e43b7ce99c0b7b8fd403b911246fd.pdf
”De gamle dyder”
Fra sidste kontor nyt har jeg her igen medtaget samme punkt om det vi kalder ”de gamle dyder” da det
stadig er meget aktuelt. Emnet kom frem på sidste generalforsamling er noget vi til stadighed arbejder
med. Hvad mener vi så med det? Ja, for det første, så har vi en ramme hvor vi indenfor denne, driver vores

skole. Her er de værdier, som vi bygger vores skole på. Mere konkret og i det ”lavpraktiske” kan det i det
daglige arbejde f.eks. være:
 Respekt for hinanden
 Kø kultur
 Lytte til andre
 Fastholde ansvar for fælles opgaver
 Fælles overholdelse af ”spilleregler”
 Vi skal hilse på hinanden og være opmærksomme på hinanden
 Fællesskab – vi forståelse
 Alle yder efter evne
 Tale pænt og ordentligt til hinanden
 Tager ansvar for det fællesskab man er en del af både elever og forældre
 Tager ansvar for de opgaver der stilles i dagligdagen ift. skolegangen
 Overholde indgåede aftaler
Hertil er vigtigt, at alle forstår, at vi har en fælles ramme – kasse, hvori eleverne skal og kan behandles
forskelligt.
Jeg vil her gøre det helt tydelig, at skolen har en klar forventning om, at alle bakker op om ovennævnte og
at vi løser evt. problemer i, i første omgang, dialog. I tilfælde af at en fælles forståelse ikke lykkedes vil
vores samarbejdspolitik blive sat i værk. Se denne her:
http://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/54434820bba86af37d7793a7445d8df9.pdf

Torben

Kalender:
Marts:

7.3. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
21.3. SFO-bedsteforældredag
22.3. Åben forældredag - besøg
23.3. SFO-forældrekaffe
Uge 13 Påskeferie
April:
2.4. 2. Påskedag skole og SFO lukket
4.4. Bestyrelsesmøde kl.19.00
21.4. Fællesarbejdsdag 9.00-15.00
25.4. Generalforsamling for skole og børnehus kl. 19.00
27.4. St. Bededag skole og SFO lukket
30.4. SFO- forældrekaffe

