Kontor Nyt – uge 36
Lejrskole
Info. seddel om vores lejrskole i uge 38 er lagt på klassesiderne.
http://langsoe-friskole.dk/klasseside-0-1
Visionsdag – opsamling
Bestyrelsen har blandt rigtig mange gode input fra visionsdagen taget en endelig beslutning om, at
udkommet af visionsdagen i skoleregi er, at vi er gået videre med:





Åben skole
Idrætsuge
Brug af skolen uden for åbningstid – Musik
Kommunikation

De fire punkter arbejdes der allerede nu med. Åben skole som I kender, vil vi forsøge at brede
mere ud til byens borgere og familier. Næste åben skole er den 24. okt.
Idrætsuge er en fast del af vores skoleår og har normalt ligget i uge 41 ifbm. den landsdækkende
motionsuge i alle grundskoler. Vi har her på Langsø Friskole specielt fokus på svømning. Vi vil
næste år forsøge at lave idrætsuge i samarbejde med forskellige idrætsforeninger.
Brug af skolen uden for åbningstid arbejdes der også med. Konkret forsøges at få Viborg
Musikskole til at lægge noget af deres undervisning her i Vammen. Alle mulige andre aktiviteter
kunne også komme i spil – f.eks. et ønske om ungdomsklub har været oppe flere gange.
Vedr. kommunikation er vi så småt i gang med at lave små videoer om børnehuset og skolen og
der arbejders også på en You Tube kanal.
De øvrige mange gode forslag har vi samlet og vil bringe videre i samarbejde med byens øvrige
foreninger – gøres via Facebookgruppe og borgermøde 24. sept. 17.
Læsning
Det skulle være muligt for alle elever at komme på siden Læs løs: http://laesloes.gyldendal.dk/
ved brug af deres Uni-login. Her er masser af læsebøger lige til at logge på for alle klasser, emner
og sværhedsgrader. Prøv den.
Bad
Alle elever – store som små, skal i bad efter idrætstimerne – så husk håndklæde.
Arbejdsdag
Arbejdsdagen nærmer sig. Mange opgaver venter, og som en del af det at være forældre på
Langsø Friskole og Børnehus er deltagelse i arbejdsdage og udvalgsarbejde en del af det, man som
forældre har forpligtet sig til at deltage i.
Hvis I af en eller anden grund skulle være forhindret i at deltage på dagen, skal der gives afbud til
tovholder for udvalg og der aftales anden opgave.
Arbejdsdagen er lørdag den 23. sep. Kl. 9.00-15.00 og eleverne er selvfølgelig mere end
velkommen til at deltage.
Se udvalgene her: http://langsoefriskole.dk/uf/70000_79999/72888/81d188fbd50fba3e5b6e96665df2ba8c.pdf

Bøger
Alle udleverede bøger skal være pakket ind.

Torben
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

