Kontor Nyt – uge 33
Skoleåret er godt i gang og igen i år med det største hold elever indskrevet - 87 i alt. 12 nye elever har vi
sagt velkommen til, 5 nye skolebørn i 0 klasse og 7 elever på forskellige klassetrin – velkommen til jer og
familierne
De store ændringer er der ikke ift. selve elevernes skolegang, men på mange andre områder arbejder vi for
at give de bedste tilbud. Der er f.eks. afsat ekstra penge til indkøb af undervisningsmidler – bøger m.m.
Vi arbejder stadig på udvidelse af bygningsmassen og undersøger muligheder for nye profilfag.
Et nyt skoleår er i gang - vores 10. Vi er ved at være en veletableret skole. En ”voksen” skole. Det skal vi vel
også senere på året markere. Det bliver rigtig godt og spændende.
Sidst i denne lille ”velkomst hilsen” skal jeg igen huske at minde om, at I alle skal komme og sige til, hvis der
er noget, som I ikke er med på, ikke forstår eller andet som giver grund til spørgsmål.
Nye lærere
Jens Nielig er bosat i Nørbæk, hvor hans kone er præst. Jens har 2 piger, som går i 4. kl. og en dreng på 6 år.
Jens er født i Tyskland og har derfor tysk som modersmål. Han er oprindeligt uddannet arkæolog. Han har
de sidste 5 år været ansat som gymnasielærer. Vi har i Jens fået den bedste sprog, historie- og
fortællelærer. Samtidig har Jens en stærk baggrund for undervisning i vores øvrige fag. Som et lille, men
vigtig, kuriosum kan nævnes, at Jens har et ”uofficielt” europamesterskab i fodbold for arkæologer!!!!! - slå
den.
Erik Strate er bosat i Ålborg, hvor hans kone arbejder som pædagog. Erik har tre børn - en dreng på 13 og to
piger på 11 år. Erik er uddannet lærer tilbage i 94 og har i en årrække boet i Norge, hvor han har undervist
på mange forskellige niveauer. Erik kommer fra en stilling i folkeskolen i Ålborg Kommune. Udover lærergerningen har Erik arbejdet meget indgående med IT-systemer, og i fritiden er det gennem mange år
basketball, som har stået på programmet.
Velkommen til jer begge – det bliver spændende med to nye lærer i huset. Jeg ser frem til samarbejdet.
Gamle dyder og fokuspunkter
Vi, bestyrelsen og personalet, har med afsæt i vores generalforsamling og forældremøder i forskellige
klasser valgt, i dette skoleår, at sætte lidt stærkere fokus på det vi kan kalde ”De gamle dyder” – og hvad er
det så? Ja det kunne være:






Respekt for hinanden
Tale ordentlig
Høflighed
Tolerance over for hinanden
Tydeligere konsekvens

Lejrskole
I uge 38 tager hele skolen på lejrskole ved Hvalpsund på Lejrgården. 5.-8. klasse cykler der til, som vi plejer
at gøre til vores lejrskoler. Derfor er det allerede nu vigtige, at I begynder at få tjek på cykler – de skal være
i orden, så eleverne får en god oplevelse. Husk at skolen er lukket fredag i uge 38 – SFO er åben.

Computere
Det er tidligere meldt ud, at eleverne fra 6. kl. selv skal medbringe computer til undervisningsbrug. Dette
skulle ske med virkning fra skoleårs start. Da der kun nogle få gange i foråret er gjort opmærksom på dette,
rykkes datoen for brug af egen computer til 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.
Skolens politikker
Se de forskellige politikker her bl.a. rygepolitikken og samarbejdspolitikken.
Se mere her: http://langsoe-friskole.dk/politikker
Konfirmandundervisning
Der er kommet info om den kommende konfirmandundervisning. Se brevet her:
http://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/3501a00354f0b8e112a857c6db363871.pdf
Minikonfirmand
Tilbud om at gå til minikonfirmand. Se mere her:
http://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/612a689106f472472ee8d0c0e0f214e7.pdf
Friskoleforeningen
Alle forældre med børn i friskoler og forældre hvis børn går i børnehaver og vuggestuer, som er drevet af
en friskole, er automatisk medlem af Dansk friskoleforening. Foreningen er en paraplyorganisation for
friskoler og varetager en lang række opgaver i forhold til skoledrift m.m. Her kan både ledere, lærere,
pædagoger og forældre få råd og vejledning i stort set alle spørgsmål om de forskellige institutioner.
Foreningen udgiver forskellige breve m.m. Bl.a. bladet ”Den frie skole”, som er til forældre. Se mere her:
https://www.friskoler.dk/nyheder/abonner-paa-nyheder-fra-dansk-friskoleforening/
Kalender
Endelig kalender er rettet på hjemmesiden med bl.a. arrangementer, emneuger skole- og SFO-lukkedage og
meget andet. Se kalender her: http://langsoe-friskole.dk/aarskalender-201617
Kontor Nyt
Kontoret udsender jævnligt et informationsbrev, Kontor Nyt. Brevet kan findes på hjemmesiden. Som jeg
skrev før sommerferie, blev det modul vi havde til udsendelse af Kontor Nyt lukket ned af vores
hjemmesideudbyder. Derfor får I indtil videre ikke en advisering – et link til jeres mail, om nyt Kontor Nyt og
andet på hjemmesiden.
Hjemmeside
Husk dagligt at tjekke vores hjemmeside. Specielt klassesiderne og herunder også lektiesiderne samt SFO
for nyt. Samtidig må I meget gerne give mig en melding om evt. mangler eller fejl og også ideer til
informationer, som med fordel kunne ligge på hjemmesiden. Se vores hjemmeside her: http://langsoefriskole.dk
Hjemmesiden vil blive opdateret her i august måned.
Facebook
Udover vores hjemmeside har skolen og børnehuset også en Facebookside og gruppe. Hertil har de enkelte
klasser en gruppe. Her lægges rigtig mange billeder ud fra elevernes dagligdag, og siderne giver et rigtig
godt billede af vores skole og børnehus.

Gruppe er til meddelelser fra os til jer eller fra jer til andre forældre, for eksempel til at vise jer hvad
børnene laver af spændende ting i løbet af skoledagen, eller hvor I kan give information vedrørende
fødselsdagsinvitationer i tasken m.m.
Grupperne er ikke et diskussionsforum! Beskeder til lærerne bedes foregå pr. sms, mail eller opkald, hvis
vigtigt. I kan også altid komme på skolen og få en snak.
Sygdom
Husk, at vi gerne vil vide besked hver dag, hvis I har barn syg. Ring inden 8.30 på skolens nr.: 87999301 eller
på SFO-telefon 23409304
Kørsel og parkering
Kørsel og parkering i skolegården og på Genvej er ikke tilladt. Dels pga. den meget dårlige og skrøbelig
asfalt i skolegården og så selvfølgelig den almindelige trafiksikkerhed.
I tilfælde af længerevarende parkering og hvis vores egen parkeringsplads er fyldt henvises til hallen eller
ved forsamlingshuset.
Mødetider
Elevernes mødetid er mellem 8.20 og senest 8.30. Elever der kører med skolebus kan selvfølgelig møde ind,
som de nu ankommer med bussen. Vi bliver nødt til at holde dette rimeligt præcist, da der kun er SFOpersonale på arbejde frem til kl. 8.20 og derfor ikke bemanding til at skolebørn, som ikke er tilmeldt SFO, er
på skolen.
Skolebus - 64’eren. Kun til forældre som har børn, der kører med 64’eren
Elever, der kører med de offentlige busser, skal fremover bruge rejsekort, rejsekort-personligt-barn – se
mere her: http://www.rejsekort.dk/koeb-rejsekort/sammenlign-rejsekort/rejsekort-personligt.aspx
I skal selv anskaffe rejsekortet. Se her på medsendte link hvordan: https://www.midttrafik.dk/priser-ogbilletter/rejsekort.aspx
Nærmeste salgssted er Viborg Station, og der skal medbringes legitimation og et vellignende pasfoto.
Rejsekortet kan også købes online på flg. link: http://www.rejsekort.dk/koeb-rejsekort/barn/rejsekortpersonligt.aspx
Da eleverne sikkert også skal bruge deres rejsekort i fritiden, refunderer skolen beløb, som ved udskrift kan
dokumenteres er brugt til skolekørsel. Udskrift afleveres på kontoret og udskrift kan findes under
selvbetjeningen på rejsekort.dk under menupunktet ’Mine rejser’. Her kan ses rejser for den seneste uge,
den seneste måned eller flere måneder tilbage i tid. Beløb brugt på skoletransport refunderes af skolen og
indbetales på jeres konto. Husk at oplyse jeres bankkonto. I skal selv stå for ”optankning” af rejsekortet.
Hvis spørgsmål hertil kontakt kontoret.
Arbejdsdag
Årets første arbejdsdag nærmere sig. Det bliver lørdag den 23. september. Alle de forældre som er med i
vores udvalg møder kl. 9.00 lørdag og her samles alle til en kort briefing om dagen. Der serveres middag og
kl. 15.00 slutter dagen.
Glemmekassen
Kassen med glemt tøj og fodtøj tømmes til genbrug 1. sep. Så få kikket igennem om noget er jeres inden vi
sender det videre.

Torben
Vend

Kalender:
August:
28.8. Forældremøde 4. kl. kl. 19.00-21.00
29.8. Forældremøde 5.-6. kl. kl. 19.00-21.00
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. 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

