Kontor Nyt - uge 18
Generalforsamling
Onsdag den 25. blev der afholdt ordinær generalforsamling. Igen i år med fællesspisning som start på
aftenen og med omkring 30 personer, som havde tilmeldt sig til en god omgang stegt flæsk.
Ny bestyrelse er: Formand: Morten Lange, næstformand: Annemarie Duus, kasserer: Jan Johannesen,
sekretær: Mette Frandsen, forældrerådets repræsentant: Ulf Bender og bestyrelsesmedlem Christian
Nørbæk. Christian er indtrådt i bestyrelsen som 1. suppleant efter Lasse Holm måtte trække sig i efteråret.
Hertil blev Ronny Hørlyk valgt som bestyrelsesmedlem og Iben Christiansen og Pia Reckweg valgt som hhv.
1. og 2. suppleant alle valgt af forældrekredsen. Som ny Suppleant valgt af skolekredsen blev Mikkel T.
Poulsen valgt.
Som ansat ved Langsø Friskole og Børnehus er det både dejligt og også betryggende at se, at der er villighed
til at stille op til bestyrelsesarbejdet.
En god aften med god stemning og jeg er sikker på spisningen nu bliver en tradition.
Arbejdsdag
21. april var der indkaldt til forårets arbejdsdag. Alle udvalg var samlet og en del familier mødte endda op
med fuld styrke. Det er dejligt at se, at så mange familier tager opbakningen til skole og børnehus alvorligt
og deltager aktivt i det fællesskab, som skole og børnehus bygger på, og som alle ved indmeldelse af børn,
har givet tilsagn til.
Arbejdet betyder rigtig meget for børnenes- og personalets hverdag og fortæller os voksne, som har skole
og børnehus som arbejdsplads, at I forældre vil stedet – det giver en god tryghed for os.
Lærerbemanding
Som mange af jer sikkert ved, har Jens og Erik været ansat i midlertidige stillinger i dette skoleår. Den ene
stilling på baggrund af et bestyrelsesønske om mindre klassestørrelser og det faglige udbytte heraf. Den
anden stilling med vægt på den sociale trivsel og mindre spænd i alder på de samlæste hold. Bestyrelsen
har besluttet, at fastholde lærerbemandingen med det nuværende antal, nemlig 8 inkl undertegnede.
Der har derfor været opslået to lærerstillinger. Dette på baggrund af beslutning om, at alle stillinger
i både skole og børnehus altid slåes op.
Dette for at afsøge de bedste egnede kandidater til skole og børnehus og de evt. nye muligheder nye
medarbejdere kan byde ind med.
Skolen har modtaget en overraskende stor mængede ansøgninger - hele 59 og blandt dem rigtig mange
gode kandidater.
Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt indgået aftale med to nye l lærere, som har hhv. tysk og fysik som
linjefag. Mere herom senere.
Dette betyder også, at vi til sommer skal sige farvel til Jens og Erik.
SFO i uge 31
Det er på baggrund af tidligere udnyttelse af tilbud om SFO-pasning i uge 31 gennem tilkøb i børnehaven,
besluttet ikke i år, at tilbyde dette. Det har været meget få, som har benyttet muligheden, og det er set, at i
ugen eller på nogle dage er børnene blevet afmeldt eller ikke mødt. Derfor, og på baggrund af
personaleudgift og afholdelse af personaleferie, åbnes ikke op for SFO pasning i uge 31. SFO’en er således
lukket i ugerne 29+30+31
Planlægning af næste skoleår - profilfag
Der arbejdes med en justering af vores profilfag i retning af det, som kendes fra de kommunale
ungdomsskoletilbud. Et ”katalog” med en bred vifte af forskellige tilbud, som kan løbe over kortere eller
længere tid, og som måske også kan inddrage I forældre, som undervisere i noget som netop I har

kompetence indenfor. Vi håber hermed at kunne ramme flere elever i tilbud som bliver et mere ”rigtigt”
valg. Allerede nu vil jeg gerne høre, om nogen af jer forældre ville kunne byde ind med nogle tilbud til
valgfag.
Skolens profil
Bestyrelsen har i forlængelse at snakken om profilfag drøftet spørgsmålet om ”hvad er skolens profil?”
Det er ikke noget der lige bestemmes, men der tegner sig et billede af en skoleprofil med fokus på bl.a. ”de
gamle dyder” og læsning gennem ALKALÆR. Dette skal der arbejdes mere med over sommeren og gerne
være til præsentation først på efteråret.
Fripladsansøgning
Ansøgningen skal være kontoret i hænde senest den 8. juni. Årsopgørelse fra 2017 i kopi skal med bringes.
Spørgsmål herom rettes Anna Marie på kontoret mandag – onsdag.
Byfest og emneuge
I uge 22 er der byfest i Vammen. Torsdag aften skal vi afholde bl.a. sponsorcykelløb. Det indkørte beløb vil blive
fordelt efter hvad de enkelte klasser cykler ind med 50% til klassekassen mærket lejrskole og 50% til en fælles kasse
hvor alle elever kan være med til at bestemme hvad pengene skal bruges til

Program:
17.30-18.30 Sponsorcykelløb for 0.-6 kl.
19.00-19.20 Musikalskunderholdning ved 5.-.6 kl. i samarbejde med Viborg Musikskole
18.30 Der kan købes mad
19.20 Auktion-loppemarked. Skolen sælger ud af inventar, computere, kort og meget mere
21.00 Vi lukker for i dag
Sponsorseddel kommer ud i næste uge.
Søndersøløbet
Som vi plejer deltager vi i årets Søndersøløb i Viborg den sidste tirsdag i maj nemlig den 29. De ældste
elever er på lejrskole, så vi tager hele skolen med om dagen til skoleløbet som er for 0.-4. klasse.
5.-6. klasse stiller med stafethold for både drenge og piger, og de som ikke er med til dette, giver en
hjælpende hånd med de mindre elever.
Om aftenen er hele 5.-6. klasse tilmeldt hovedløbet – det almindelige Søndersøløb på ca. 5,7 km. Eleverne
skal selv stå for transport til og fra Viborg. Alle skal være klar kl. 19.00 (løbet starter 19.30). Mere om mødested når vi nærmere os dagen. Jeg selv deltager og er kontaktperson på aftenen og for at lægge et hårdt
pres på elever ift. placeringer så forventer jeg at komme i mål på en hurtig tid på 40 min. Så kan de bare
komme an.
Tilsynsrapport
Vi har modtaget den årlige tilsynsrapport fra vores tilsynsførende Karin Hyldebrandt. Se rapporten her:
http://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/333044bfd780678bd9bc44d89219991f.pdf
Jeg synes, det er en rigtig fin rapport, og selvom vi i det daglige kan synes, der er ting vi bøvler og har
udfordringer med, ja så understreger rapporten, som tidligere år, at vi laver god skole her på Langsø
Friskole.
Langsø Bussen
Der er lidt ændring i tiderne. Se køreplan her:
http://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/b046d8765d3713e910afe1e6bd5089aa.pdf

Husk altid at give Richard besked hvis ikke bussen skal benyttes. Dette gælder både om morgen og
eftermiddag. Husk også at give besked hvis elever er blevet hentet i løbet af skoledagen og så ikke skal
bruge bussen.
Ny elev
Vi har mandag fået ny elev. Det er Noah Smaakjær, som er startet i 4. kl. Han kommer fra Rødding Skole.
Velkommen til dig og din familie, vi ser frem til samarbejdet.
Torben
Kalender:
Maj:
3.5. Bestyrelsesmøde kl.19.00
10.5. Kr. Himmelfartsdag - Fridag
11.5. Skole og SFO lukket
21.5. 2. Pinsedag. Skole og SFO lukket
29.5. Søndersøløbet (aften) i Viborg for 5.-6. kl. Øvrige elever deltager om dagen
31.5. SFO-forældrekaffe
31.5. Åben skole 17.30- 21.00 med bl.a. sponsorcykelløb, musikoptræden og auktion/loppemarked

