Kontor Nyt- uge 51
Karoline
Vi har i dag sagt farvel til Karoline i forbindelse med morgensamling og juleafslutningen, som vi holdt i
hallen. Der er ingen tvivl om, at Karoline vil blive savnet. Karoline kom til os som nyuddannet lærer og har
været her i 2½ år. Karoline har lagt nogle tydelige spor efter sig, både hos eleverne hvor hun har været
meget afholdt og også i lærergruppen, hvor hun med sine input omkring struktur, syn på eleverne, faglige
tilgange og flot overblik, har været med til at holde fast og udvikle på skolen.
Karoline har vist sig som en dygtig lærer på alle områder, jeg er ked af, hun ikke skal være på Langsø
Friskole længere, samtidig håber jeg, hun finder det hun søger i lærerjobbet.
Held og lykke fremover Karoline.
Ansættelse af ny lærer
Når noget sker, som Karolines afgang, sker der selvfølgelig nye ting, og nye muligheder opstår. Det gør der
også for os nu.
Vi har i går lavet aftale med vores nye lærer, og det bliver Brian Kristensen. Brian bor i Farsø med sin søn.
Brian er 43 år. Er oprindeligt uddannet tømrer og har siden uddannet sig til lærer med linjefag i dansk, sløjd,
matematik og fysik/kemi. Han har arbejdet i England, så engelsk er heller ikke fjernt for han. Hertil er han i
gang med diplomuddannelse som ordblindeunderviser - lige de fag vi har brug for her på skolen.
Vi ser alle meget frem til samarbejdet med Brian - velkommen hertil.
Corona – restriktioner og fjernundervisning
Som udmeldingerne er nu, slutter de forskellige restriktioner d. 3. januar, og almindelig skolegang/SFO for
alle elever starter igen.
Ift. evt. fortsættelse af fjernundervisning er det vigtigt, at alle har PC – og div. materialer klar til tiden til de
forskellige fag.
Og så er det helt afgørende for, at fjernundervisningen skal lykkes, at alle elever holder de opsatte regler.
Det er nyt for 5.-6. kl., og det kræver lidt indkøring. Eksempel på når regler ikke holdes er, når elever
udelukker hinanden i de forskellige grupper – det dur ikke.
Hvis der er spørgsmål til fjernundervisningen så fang kontaktlærerne.
Fra 21.12 2020 til 3.1 2021 gælder følgende:
• SFO og klub lukkes ned.
• Dagtilbud er åbne, men det er samtidig nødvendigt at undgå at andre kommer ind på
institutionerne, hvorfor aflevering og afhentning kun må ske udenfor eller i garderoben – her med
brug af mundbind.
Jeg ved ikke mere lige nu, men følger selvfølgelig udviklingen. Om der her i juleferien kommer ændringer
eller forlængelse af de nuværende, regler må vi se, i så fald vil jeg melde ud her på hjemmesiden.
og orienterer, så snart der er mere nyt.

Skole-hjem samtaler
Vær opmærksom på de kommende skole-hjem samtaler. Kontaktlærerne lægger info op herom på
klassesiderne snarest.
Juleferien er skudt i gang. Jeg håber vi alle kan mødes igen på skolen mandag den 4. januar. I der bor her i
byen – hold øje med skolen i ferien. Hvis I ser noget, som ikke er som det skal være så kontakt bestyrelsen.

God jul og godt nytår
til alle

Torben
Januar:
4.1. Skolen starter igen
11.-12.1. Skole-hjem samtaler 5.-6. kl.
13.1. Bestyrelsesmøde kl.19.00
14.1. Forældremøde kl. 19.00-21.00 for 7.- 8. kl.
19.1. Skole-hjem samtaler 0. kl.
21.1. Skole-hjem samtaler 1.-2. kl.
25.1. Skole-hjem samtaler 7.-8. kl.
28.1. Skole-hjem samtaler 3.-4. kl. Usikkert om det gennemføres her pga. lærerskiftet.

