Kontor Nyt – uge 11
Corona
En historisk begivenhed for os alle. Skole og børnehus er lukket de kommende to uger. Om denne
nedlukning vil blive forlænget er endnu ikke udmeldt – vi afventer svar på dette i den kommende tid og det
vil blive udmeldt her på hjemmesiden.
Der er oprettet nødpasning i vores BH, men kun for de børn som ER tilmeldt dette i dag fredag.
For børn i skole er flg. udmeldt fra regeringen:
”Det er regeringens ambition, at der afvikles så meget undervisning som muligt – men altså som
fjernundervisning. Det kan bedst besluttes lokalt, hvordan det sker. Det anerkendes, at det kan give
udfordringer for lærere, som normalt underviser og er til stede på skolen, hvilket dog ikke kan ske, når der
primært skal arbejdes hjemmefra. Der lægges ikke op til, at der skal ske erstatningsundervisning, men
ministeren erkender, at der kan være brug for at tage hensyn til elever, der skal til afgangseksamen.
Undervisningsforpligtigelsen tåler 14 dages fravær, hvorfor ministeriet er i gang med at vurdere på, hvad
der skal ske for det tilfælde, at situationen rækker ud over de kommende to uger fra på mandag. Det vil der
også komme yderligere om, når eller hvis det viser sig nødvendigt”.
Hold derfor øje med klasse- og lektiesiderne på hjemmesiden. Lærerne vil også melde ud om hvordan de
kan kontaktes på mail og tlf.
https://langsoe-friskole.dk/klassesider
Om nødpasning er flg. udmeldt:
”På spørgsmål om, hvad nødberedskab eller nødpasning betyder, er det regeringens udgangspunkt, at der
bedst lokalt kan træffes beslutninger om dette. Det er regeringens udgangspunkt, at særlige medarbejdere
til det sundhedsfaglige beredskab har brug for nødpasning, men regeringen ønsker ikke, at produktionen
skal gå i stå, da det kan efterlade en økonomiske krise, hvorfor andre fagtyper kan have brug for
nødpasning. Ministeren udelukker dog ikke behovet for præciseringer, men håber at forældre kan vurdere
eget behov og rimelighed i behovet for nødpasning, ligesom lokale ledelser kan udvise dømmekraft og sund
fornuft til både at afvise forældres forespørgsel og iværksætte nødberedskab efter behov. Nødpasning er
ikke kun for 0 – 6- årige, men også for børn og unge, der kan have brug for det – fx af hensyn sociale
forhold”.
Om forældrebetaling er flg. udmeldt:
”Det er samtidig regeringens udmelding, at forældrebetaling til såvel dagtilbud som skoletilbud forventes at
fortsætte uændret, da de kommunale og statslige driftstilskud er uforandrede, alle ansatte får løn og i
øvrigt må det forventes, at forældrene på forhånd har budgetteret med betalingen”.
Generalforsamling
Årets vigtigste aften - den årlige generalforsamling holdes i år onsdag den 29. april. Det er aftenen hvor alle
forældre til børn i skolen eller børnehuset og medlemmer af skolekredsen, kan lade sig vælge til vores
bestyrelse. Der er i år to skolekredsmedlemmer på valg samt suppleanter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være skolens kontor i hænde senest
tirsdag den 7. april
Skolekredskontingent
Der omdeles i den kommende tid brev om skolen og børnehuset. Brevet er specielt rettet til vores
skolekredsmedlemmer, som ikke er forældre til børn i skole eller børnehus. Af brevet kan man læse, at
medlemskab af skolekredsen koster 150,- for en person eller 300,- for en husstand. Dette er også rigtigt,
men forældre til børn i skole eller børnehus, skal være opmærksom på, at skolekredskontingentet
opkræves over skolepengene og I skal derfor ikke betale det omdelte girokort.

Torben
Kalender:
Marts:
26.3. Åben skole - Aflyst
27.3. SFO-kaffe - Aflyst
April:
1.4. Bestyrelsesmøde kl.19.00
4.-13.4. Påskeferie skole.
6.-8.4. SFO åben
13.4. 2. Påskedag skole og SFO lukket
18.4. Fælles arbejdsdag kl. 9.00-15.00
26.4. Konfirmation 7. kl.
29.4. Generalforsamling for skole og børnehus kl. 19.00
30.4. SFO- kaffe

