Kontor Nyt – uge 41
Lejrskole
Årets lejrskole fandt sted, som I, ved i uge 38 på Lejrgården ved Hvalpsund. Igen i år var vi hele
skolen afsted.
Efterhånden begynder det at blive en udfordring at finde et sted, hvor vi alle kan være, men vi
vægter en lejrskole, hvor vi alle er med højt, da bl.a. den er med til at sikre det gode fællesskab
blandt hele vores elevgruppe og også for personalet, der gennem disse dage får lejlighed til at
komme lidt mere ind på livet af de elever, som de måske ikke har timer hos. De 4 dage – for 0.-4.
kl. 3 dage-, blev krydret med forskellige aktiviteter som opgaveløb – smuglernatløb,
ballonfangeleg, opgaver ved havet og aftenfortælling om Røde Orm og hans vikingetogter.
Morgenmotion i form af badning eller løb var også på programmet og som sædvanligt, så cyklede
de ældste elever både til og fra lejren ca. 45 km. Endnu engang en rigtig god lejrskoletur.
Arbejdsdagen
Skoleårets første arbejdsdag blev gennemført lørdag den 23. sep. Et pænt fremmøde, dog ikke helt
så stort som de senere gange, men dog for de flestes vedkommende med afbud til tovholderen og
med aftaler om, at løse opgaver på andre tidspunkter – og det er lige sådan det skal være.
Ansvarsfulde forældre der lever op til det vores institutioner bygger på, nemlig forældrenes
arrangement.
Dejligt er det, som ansat her på Langsø, at møde op og se de mange ting, som er blevet lavet til
glæde og gavn for personale og jeres børn.
Næste fælles arbejdsdag er i foråret den 21. april.
Kontakt mellem skole og hjem
Det er dejligt, at så mange forældre har mulighed for både at følge deres børn i skole om
morgenen og også hente om eftermiddagen. Det giver mulighed for at hilse på hinanden og lige
udveksle små beskeder.
Vi må dog fremadrettet, ved større snakke, på forhånd, aftale et møde, så alle parter er bedst
forberedt til en snak og også for, at personalet kan udføre de opgaver, som de er ”indskrevet” til.
Ved en pludselig opstået hændelse bør personalet i de fleste tilfælde kunne tage en snak allerede
samme dag efter skoletid. Desuden kan personalet kontaktes på telefon, hvis noget akut opstår og
man skal have det afklaret, eller man kan aftale møde.
Emneuge 41
Idrætsugen er næsten slut, og som tidligere har specielt svømning været på programmet, hvor alle
elever har været en dag i Viborg Svømmehal. Ugen har ellers budt på mange forskellige aktiviteter
som O-løb, basket, stjerneløb m.m.
I dag, fredag, sluttes ugen med den landsdækkende motionsdag, hvor vi her på skole har løb og
cykling på programmet – længst muligt på en time.
Fælles forældremøde den 24.10
Tirsdag den 24. okt. kl. 19.00 -21.00 kommer SSP-konsulent Martin Glud. Han vil bl.a. tale om hvad
et godt fællesskab kan, og hvad der kan forhindre et godt fællesskab i at opstå. Han vil også
komme ind omkring den digitale dannelse og computerspil. Selvom vi jo som udgangspunkt går ud

fra, at alle møder op til forældremøder, vil vi denne gang gennem kontaktlærerne gerne modtage
fra/tilmelding til mødet senest på dagen d. 24.10.
Støtteforeningen for Langsø Friskole og Børnehus
Torsdag den 26. okt. afholder støtteforeningen ordinær generalforsamling. Forsamlingen afholdes
på skolen kl. 19.30.
Skolebussen
Jeg skal minde om, at der skal gives besked til Richard om elever, som ikke skal køre
med vores skolebus. Det sker for tit, at der køres eller ventes forgæves. Samtidig er det
vigtig, som tidligere udmeldt, at eleverne er klar til afhentning i god tid - senest 5. min
før afhentning – bussen skal ikke vente på elever som ikke er klar.
Computere
Som tidligere udmeldt skal eleverne fra 6. kl. selv medbringe computer til undervisningsbrug.
Dette vil være gældende fra uge 43 – altså efter efterårsferien.
Eneste krav til computeren er, at den kan gå på nettet – skolen udstyrer alle
elevcomputere med nyeste udgave af office 365 så alle programmer til skolebrug
kommer til at ligge på computeren.
Åben Skole
Som tidligere holder vi åben skole. Denne gang tirsdag den 24. okt. Dagen et tænkt som
en ”officiel” vise-skole-frem-dag, hvor forældre, bedsteforældre, borgere i byen og
andre interesserede kan komme på skolen og være med en skoledag og se hvordan en
normal skoledag er.
Vi håber på, at mange vil tage imod tilbuddet, så I får en fornemmelse af, hvordan
vores skole fungere.

Ellers god efterårsferie/fridage til jer der har det.

Torben
Kalender:
Oktober:
Uge 42 Efterårsferie. SFO åben efter behov
24.10. Åben forældredag - besøg
24.10. Fællesforældremøde kl. 19.00-21.00
31.10. SFO-forældrekaffe
November:
2.11. Skoleindskrivning til næste skoleår kl. 17.00-19.00
7.11. Bestyrelsesmøde kl. 19.00

Uge 47 Emneuge - Teater for 7.-8. klasse
23.11. Skolefest kl. 17.30-21.45
29.11. SFO & Klub juletur
30.11. SFO-forældrekaffe

