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Første skoledag
Som noget helt typisk dansk, blev første skoledag holdt i det bedste sommervejr, vi kunne ønske os, og som
endnu mere typisk, efter den koldeste juli måned i 22 år! Men sådan er det, og vi glæder os over, at det
gode vejr giver os super muligheder for at fortsætte med de mange muligheder de varme og tørre dage
giver os.
7 nye elever er startet i 0. klasse – velkommen til jer. Vi glæder os til at lære jer at kende, og sammen med
jeres forældre give jer den bedste skoletid vi kan lave sammen.
Mandag fik vi endnu en ny elev. Der er Emma Navntoft Christensen der kommer fra Vestervang Skole i
Viborg. Emma går i 6. klasse. Også velkommen til dig og dine forældre – vi ser frem til samarbejdet.
Det betyder, at vi her ved skoleårets start har 89 elever.
Det bliver et godt skoleår. Vi har igen i år et godt lærerhold og et SFO-personale, som er super klar til,
sammen med jer forældre og elever, at lave så gode skoledage vi kan for alle med spændende aktiviteter,
ture og ny faglig viden.
Velkommen til vores 13. skoleår – nu går vi i gang.
Generalforsamling
Se indkaldelse til generalforsamlingen den 27. august her:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/909cfcc719f90f6914b3ef236609f06e.pdf
Der skal gøres opmærksom på at spisning til generalforsamlingen er på skolens regning.
Coronaregler
Husk vi alle skal holde os til de regler, der er udstukket om både forebyggelse af og håndtering af COVID-19
tegn på sygdom
• Børn/elever må komme i dagtilbud/skole når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at
hvis der er symptomer på sygdom, skal man blive hjemme, indtil man er rask.
• I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er
ophørt. Herefter må man komme i dagtilbud/skole igen.
• Man vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer på sygdom.
Hvis et barn/elev får symptomer på sygdom, mens de er i dagtilbud/skole, skal de hurtigst muligt
tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.
• Hvis en person konstateres smittet med COVID-19, skal dagtilbud/skole informeres om smitten,
med henblik på at informere de ansatte og børnene i dagtilbuddet/skolen.
Hygiejne:
• Håndvask ved ankomst og afgang fra skole
• Mellem forskellige opgaver og aktiviteter
• Hånddesinfektion før spisning
• Efter toiletbesøg
• Efter host/nys (dækkes til med albuen)
• Håndvask ved fugtige hænder
• Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige
Mundbind i bus
Flere og flere steder bliver der krav om at bære mundbind i offentlig transport. Bestyrelsen har besluttet, at
hvis Viborg Kommune sæter krav om dette, kommer dette også til at gælde vores egen Langsøbus og
selvfølgelig kørsel med bus 64. Omkostninger hermed skal I selv afholde.

Lejrskole
Vi har desværre set det nødvendigt at aflyse vores årlige lejrskole. I stedet bliver der onsdag og torsdag
gennemført kontaktlærerdage, hvor fokus er på samarbejde/hygge – at skabe den gode klasse.
9. klasse
Det er besluttet at udbyde 9. klasse hvis nogen ønsker det. Dette dog betinget af, at tilmelding sker her i
august måned. Jeg vil snarest kontakte forældrene til vores 8. kl. elever.
Magasinet FIRSKOLEN
Med sit barn tilmeldt friskolen eller børnehuset, er man som forældre og skolekredsmedlem automatisk
medlem af Dansk Friskoleforening. Foreningen er en ”paraplyorganisation” for ca. 330 friskoler i Danmark.
Foreningens hjemmeside kan findes her: https://www.friskolerne.dk/
Foreningen udgiver bl.a. et magasin om friskolelivet i Danmark, som hedder FRISKOLEN. Direkte link til det
samlede magasin: https://friskolen.e-pages.pub/titles/friskolen/9082/
Nedenfor følger en kort gennemgang af de enkelte artikler med direkte links til dem hver især, som gerne
skulle give et lettilgængeligt overblik over Magasinet.
Leder: ”Imellem velkommen og farvel”
En eftertanke om skolestart på en fri grundskole – og om vigtigheden af, at man som forælder involverer sig
i skolens liv.
Direkte link: https://friskolen.e-pages.pub/titles/friskolen/9082/publications/52/pages/2
”Velkommen til det store friskolefællesskab”
Et godt sted at starte for nye friskoleforældre: læs friskolens historie på 2 minutter – og besøg desuden
websiden med video, links, fif og erfaringer på www.friskoler.link/velkommen.
Direkte link: https://friskolen.e-pages.pub/titles/friskolen/9082/publications/52/pages/6
”Friskolerne skal være stenen i skoen”
Velkomst til nye friskoleforældre. ’Formand for FRISKOLERNE, Peter Bendix Pedersen, er vokset op med
andelstanken, foreninger og frie skoler helt ind i knoglerne. Men han ved også fra sit daglige politiske
arbejde, at friheden er til låns, hvis ikke alle friskoleforældre fortæller politikerne, hvad en fri grundskole
betyder for dem og deres børn’.
Direkte link: https://friskolen.e-pages.pub/titles/friskolen/9082/publications/52/pages/8
”Din medlemsorganisation”
Læs om din medlemsorganisation, FRISKOLERNE, og hvad du får ud af at være medlem.
Direkte link: https://friskolen.e-pages.pub/titles/friskolen/9082/publications/52/pages/10
”Friskole helt fra bunden”
Hvert år opstår der nye friskoleinitiativer. Læs her om to meget forskellige skoleprojekter, som er klar til at
åbne dørene til skolestart i august 2020.
Direkte link: https://friskolen.e-pages.pub/titles/friskolen/9082/publications/52/pages/14
TEMA ”Din plads i søskendeflokken er meget mere afgørende for din personlighed, end du tror”
Vores personlighed og identitet bliver i høj grad præget af, hvor mange søskende, vi vokser op med, og
hvilket nummer vi er i rækken. Margrethe Brun Hansen, privatpraktiserende børnepsykolog og forfatter, ser
familien som et lille samfund, hvor vi lærer af hinanden. Og hun pointerer, at der formentlig er ingen, som
man kommer til at leve længere sammen med end sine søskende. Derfor er det så utrolig smukt, at man
kan bruge sine søskende til at blive mindet om, hvem man er. Søskende er vores ’storytellere’; de kender
vores liv og alle de konflikter, som vi har været igennem.
Direkte link: https://friskolen.e-pages.pub/titles/friskolen/9082/publications/52/pages/26
Oplæst artikel: https://www.buzzsprout.com/1116419/4876448

”Sådan kan du genkende de forskellige søskende”
Er du eksempelvis ældst, miderst, yngst – eller enebarn – og er du en typisk én af slagsen?
Direkte link: https://friskolen.e-pages.pub/titles/friskolen/9082/publications/52/pages/36
”Fotoserie: fem fantastiske søskendeflokke”
Se billedserien og mød søskendeflokke fra Velling Friskole, Holstebro Friskole, Nr. Lyndelse Friskole, Hald
Ege Friskole og Mammen Fri.
Direkte link: https://friskolen.e-pages.pub/titles/friskolen/9082/publications/52/pages/42
”Hjemme hos…”
Mød friskolefamilien Dohn, som lod muligheden for sang og musik være afgørende i deres valg af friskole til
familiens to børn.
Direkte link: https://friskolen.e-pages.pub/titles/friskolen/9082/publications/52/pages/52
”Forskellighedernes fællesskab: Naturfriskolen Nordmors - det største læringsrum er lige uden for døren”
Tag med på besøg på den fem år gamle Naturfriskolen Nordmors, hvor bestyrelsens udgangspunkt for
friskolen var, at få eleverne ud så meget som muligt.
Direkte link: https://friskolen.e-pages.pub/titles/friskolen/9082/publications/52/pages/58
”FEM FASTE”
’Fem faste’ spørgsmål til skoleleder på Naturfriskolen Nordmors Kirsten Ringgaard.
Direkte link: https://friskolen.e-pages.pub/titles/friskolen/9082/publications/52/pages/62
”Hvor skal skolelæsning være kedeligt?”
Klumme af Lea Jensen – friskoleforælder, dansklærer og læsevejleder.
Direkte link: https://friskolen.e-pages.pub/titles/friskolen/9082/publications/52/pages/64
DOWNLOAD MAGASINET HER – del gerne:
iPhone/iPad: https://apps.apple.com/dk/app/magasinet-friskolen/id1229094151
Android – Smartphone/tablet: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.friskolen.areader
Computeren: https://friskolen.e-pages.pub/titles/friskolen/9082
/TK
_______________________________________________________________________________________
Kalender:
August:
8.8. Første skoledag kl. 9.00-12.00
11.8. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
12.8. Forældremøde 0. kl. kl. kl. 19.00-21.00
13.8. Forældremøde 1.-2. kl. kl. 19.00-21.00
LEJRSKOLEN er aflyst
erstattes af kontaktlærerdage onsdag og torsdag.
de, 19.+20. aug. Mere herom fra lærerne.
21.8. Skolen lukket, SFO er åben
24.8. Forældremøde 3.-4. kl. kl. 19.00-21.00
25.8. Forældremøde 4.-5. kl. kl. 19.00-21.00
27.8. Generalforsamling 19.00 (spisning kl. 18.00/tilmelding)
31.8. Forældremøde 7.-8. kl. 19.00-21.00

