Kære alle,
Langsø Friskoles ansættelsestribunal bestående af Mette og Karoline fra skolen, Nicolaj fra Børnehuset,
Ronni, Maj-Britt, Morten og undertegnede fra bestyrelsen afviklede i sidste uge samtaler med de tre
bedste kandidater, der havde søgt stillingen som skoleleder hos os. Vores vurdering var, at ingen af
kandidaterne er den rette til at lede vores skole, og derfor vil stillingen nu blive genopslået med
ansøgningsfrist den 29. april klokken 12.
Med udgangen af januar blev Mette som bekendt konstitueret som skoleleder, og hun har indtil nu løst
opgaven på fornemste vis. Der er ro på skolen, og tingene kører som de skal, flere endda lidt bedre end
før. Imidlertid er det svært at forene et fuldt undervisningsskema i med rollen som skoleleder. Selvom
Mette kan mere end de fleste, kan hun ikke være to steder på en gang, og da vi nu kan se frem til en
længere periode uden permanent leder, er bestyrelsen og Mette blevet enige om at gøre noget smart.
Uffe Kirk, der har 20 års erfaring som skoleleder på friskoler, har efter sin pensionering specialiseret sig i
at træde ind som midlertidig skoleleder på friskoler, der befinder sig i en overgangsperiode. Det gør vi,
og fordi vi skal have løst nogle krævende opgaver omkring skemalægning, arbejdstid, ansøgning om
støttemidler med mere, har vi aftalt, at Mette vender tilbage til sit normale skema, så hun kan
koncentrere sig om 0.-1.-klasse, og Uffe Kirk, ja han vil fra på mandag den 14. marts træde til som
konstitueret leder af skolen frem til sommerferien. Ud over at være erfaren og dygtig er han en rar mand,
og I vil kunne finde ham på skolen mandag (8:30 -12:30), onsdag (8:30 - 16:00) og torsdag (8:30 12:30). Det er alletiders.
Og så må jeg gå til bekendelse: I julebrevet lod jeg entusiasmen løbe af med mig og tillod mig at
drømme om et nyt fysiklokale allerede fra foråret. Hvis I har hørt et brag, var det muligvis fra det øjeblik,
hvor den drøm stødte ind i de ny regler og krav, et fysiklokale skal leve op til. Det er på ingen måde
umuligt at få et nyt fysiklokale, men vi må ikke bygge om, som vi troede. Dog er vi allerede i gang med at
undersøge nye muligheder, og vi skal nok få opgaven løst. Det kommer bare til at tage længere tid end
først antaget.
Derudover kan jeg til de af jer, der ikke har læst referatet fra det seneste bestyrelsesmøde, meddele to
ting:
Den ene, at vi efter en dialog med og mellem bestyrelsen, Nicolaj og Anne har besluttet at lægge
ledelsen af SFO’en under Børnehuset. Det vil frigøre nogle kontortimer, så der kan postes flere
ressourcer i arbejdet med børnene, så eftermiddagen i SFO kan blive endnu mere spændende. Nicolaj
glæder sig, Anne glæder sig, og det kan I og jeres børn også gøre.
Den anden, at vi fremadrettet vil operere med et pointsystem for arbejdet i forældreudvalgene. Der
tildeles point for fremmøde og deltagelse i løsningen af arbejdsopgaver. Forældres scorer vil blive
offentliggjort i udvalgenes Facebook-grupper.
Dermed det sidste.
God weekend.
På vegne af bestyrelsen,
David Munk-Bogballe

