Kontor Nyt – uge 41
Meget er sket siden sidste brev fra kontoret, Kontor Nyt. Der er holdt forældremøder i alle klasser.
7.-8. kl. har været på tur til Gøteborg. Vi har alle været på lejrskole. Der har været arbejdsdag. Vi har fejret
vores 10 års jubilæum med stort anlagt komsammen i hallen, og lige nu er eleverne ved at afslutte
emneugen, vi har haft her i uge 41 med skolernes motionsdag som afslutning.
Et kort tilbageblik på dette skoleår må klar rumme overskriften ”Det går godt”. Vi har vores daglige små
udfordringer mest gående på hvordan eleverne forstår hinanden, men det er jo en del af den dannelse som
de også skal lære og mestre. I det faglige arbejde, ja så er vi godt i gang. Vores tiltag med ny struktur med
timernes længde og med inddeling på hold i dansk og matematik giver indtil videre gode resultater, dog
arbejder vi til stadighed på at optimere dette. Der er en god stemning på skolen mellem eleverne, og de
ting som kan være lidt bøvlet hører til i småtingsafdelingen.
Personale
Som udmeldt tidligere har vi haft en større ansættelsesprocedure til den ledige lærerstilling. Vi modtog
rigtig mange gode ansøgninger, og har ansat lærer Lone Lauritsen. Lone er uddannet lærer fra Skive
Seminarium i 2003 og har siden været ansat på Nordre Skole i Viborg. Tidligere er Lone også uddannet som
laborant.
Det er hermed en erfaren lærer med en stærk faglig profil inden for mange forskellige fagområder og
erfaring med elevarbejde, vi nu har ansat. Lone starter formelt i morgen og skal begynde under-visning så
snart som muligt. Indtil da dækkes timerne af det faste personale.
Velkommen til dig Lone vi ser frem til samarbejdet - det bliver spændende.
Nye elever
Vi har fået to nye elever. Der er Anton og Lasse som begge er startet i 6. kl. De kommer fra hhv. Ørum og
Overlund Skoler. Velkommen til jer og jeres familier, vi ser frem til samarbejdet.
Åben Skole/SFO besøgsdag
Alle, store som små – forældre bedsteforældre er meget velkommen denne dag. Dagen er en helt ”officiel”
besøgsdag hvor der er mulighed for at se og være med i skole/SFO. Der er ingen tilmelding
Valgfag for 6.-8 klasse
Katalog over valgfag og tilmelding. Se mere her:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/410f05a17e4c123d8b637996b367a79a.pdf
Torben
_____________________________________________________________________________
Kalender:
Oktober:
24.10. Åben Skole/SFO besøgsdag
31.10. Fagdag dansk. elever fri 13.45
November:
1.11. Skoleindskrivning til næste skoleår kl. 17.00-19.00
5.11. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
Uge 46 Emneuge - Teater for 7.-8. klasse
15.11. Skolefest kl. 17.30-21.45
19. Skole lukket. SFO åben
23.11. Juleklippedag 8.30-13.35
24.11. Julemarked på skolen
30.11. SFO-kaffe
29.11. SFO & KLUB: SIDSTE FRIST FOR TILMELDNING TIL PASNING I JULEFERIEN

