Kontor Nyt – uge 51 2017
Vi nærmer os hurtigt det første halve år af dette års skolegang. Juleafslutningen er en naturlig deling af
skoleåret, og der venter nu 6 mdr. med godt arbejde, før vi kan sende en ny årgang videre til 9. klasse. I
dette skoleår, indtil nu, er sket meget. To nye lærere er meget på vores lille skole. Oprettelse af en ny klasse
og den struktur og de udfordringer med indretning der heraf følger, og tanker og drøftelser af kommende
skoleår, er allerede i gang herunder inddragelse af gymnastiksalen til undervisningsrum m.m. Jo, der sker
meget. Det bliver spændende at komme i gang med de mange opgaver.
Juleafslutning
Onsdag holdt vi vores traditionelle juleafslutning med kirkegang hvor børnehaven viste et flot krybbespil og
hvor 5.-6. klasse sang kirken godt op med julesang og rytmeslag. Flot.
Forældremøde 7.-8. kl.
Den 10.1. holder vi forældremøde i 7.-8 kl. med fokus på og orientering om projektugen – årsopgaven.
Andre emner, der kunne ønskes at blive vendt, kan gives til Erik, så de kan komme på dagsordenen.
Skole-hjemsamtaler
I de kommende uger afholder vi skole-hjemsamtaler. Se nedenfor datoer for de forskellige klasser. Hvis I
har større emner, som kræver længere tid, end vi kan nå til samtalerne (der har vi 10-15 min. pr elev) så
kan der aftales andet møde med kontaktlærerne.
Nye elever
Vi har de sidste uger fået tre nye elever. Chilas fra 5. kl. er vendt tilbage til skolen efter en tur omkring
Rødding Skole. Fredag i sidste uge startede Anna, som skal gå i 5.-6. klasse her på skolen, og efter nytår
starter Olivias storesøster Cecilie i 8. klasse.
Velkommen til jer alle tre. Vi ser frem til samarbejdet med jer og familierne.
”De gamle dyder”
Som jeg tidligere har skrevet på 7.-8. klasses Facebookside, vil vi have fokus på det vi kalder ”de gamle
dyder”. Et emne som kom frem på sidste generalforsamling. 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 eleverne forstår, at vi har en fælles ramme – kasse, hvori eleverne skal og kan behandles
forskelligt.

Det er også vigtigt, at alle forstår, både elever og forældre, at rammen eller kassen rokkes der ikke ved, og
denne ikke skal overskrides. Det betyder med andre ord, at de punkter (det kunne også være mange andre)
som ovenfor står, forventes efterlevet, når man er en del af Langsø Friskole og Børnehus. I tilfælde hvor
dette ikke lykkedes, kan vi igangsætte vores samarbejdspolitik. Se den her http://langsoefriskole.dk/uf/70000_79999/72888/54434820bba86af37d7793a7445d8df9.pdf
Heldigvis har det kun, i nu snart 10 år, været nødvendig, et par gange, at tage denne i brug, så ved god
dialog og respekt, kan det meste jo heldigvis ordnes.
Dette skrevet fordi vi efter nytår vil have skærpet fokus på emnet ”de gamle dyder”.
Skolemad
Der er lagt ny madplan på hjemmesiden.
( http://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/4a18aed2ee452be102a2c92dbd74f5ad.pdf ) og hvis
nogen endnu ikke har fået elever tilmeldt så send en mail til skolen inden nytår.

Og så til alle: Se godt efter vores skole og børnehus her i julen. Kontakt bestyrelsen hvis I finder noget som
ikke er i orden hvis I kommer forbi.
God jul og godt nytår

Torben
Kalender:
Januar:
3.1. Skolen og SFO starter igen
8.1. Bestyrelsesmøde kl.19.00
10.1. Forældremøde kl. 19.00 for 7.- 8. kl.
15.1. Skole-hjem samtaler 0.-1. kl. kl. 15.00-21.00
23.1. Skole-hjem samtaler 2. kl. kl. 15.00-21.00
Uge 5 Årsopgave - projektuge
31.1. Skole-hjem samtaler 3. kl. kl. 15.00-21.00

