Kontor Nyt – uge 2
Nedlukning
Som nok ventet af de fleste kom onsdag aften meddelelse om, at nedlukningen fortsætter til og med d. 7.
februar.
Det betyder konkret at skolen er lukket, men der etableres nødpasning. Børnehuset er fortsat åbent som
normalt, dog opfordres til, at de forældre, som har mulighed for at holde deres børn hjemme i videst
mulige omfang, gør det.
For nødpasningen af skolebørn gælder, at det er pasning, men vi vil selvfølgelig også arbejde med de
skoleopgaver, som bliver lagt ud på lektiesiderne, så det må forventes, at også de børn, der er i nødpasning,
kan have skolearbejde med hjem.
For deltagelse i nødpasning er flg. gældende (taget fra Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside):
Følgende elever må møde frem:
1. Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller
selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller
erhvervet hjemmefra. Det gælder fx, hvor forældrene skal møde på arbejde, enten fordi de
varetager kritiske funktioner eller er ansat på en arbejdsplads, der ikke har hjemsendt
medarbejderne, eller fordi de arbejder hjemmefra, fx med undervisning, digital produktion
eller administration.
2. Sårbare elever i grundskolen og 10. klasse, som ikke skal modtages i deres sædvanlige tilbud,
kan uanset alder i stedet komme i nødpasning. Nødpasningen kan også tilbydes på elevens
skole. Denne mulighed gælder for elever med særlige sociale, pædagogiske eller
behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan
for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har
højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra,
eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene
ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.
Tilmelding til nødpasning til senest i morgen på mail til: torben@langsoe-friskole.dk
Skolehjemsamtaler
Der har fra skoleårets start været planlagt skolehjemsamtaler nu. Det vil vi holde fast i trods det bøvl
Corona giver. Der vil på de forskellige klassesider være information om, hvordan samtalerne
gennemføres.
Nødundervisning
Vi skal i nødundervisning på bedst mulige måde forsøge på at omfavne de forskellige fag. Vi gør hvad
vi kan og retter til løbende. Det er stadig nyt for lærerne. Tilbagemeldingerne fra forældrene fra
sidste nedlukning og den nuværende ift. mængde og indhold af skolea rbejdet er lige så forskellig som
antallet af børn og forældre. Vi forsøger at kommer videre i de forskellige fag med det stof, vi gerne
skal nå, men må også tage hensyn til, at mange ikke har mulighed for hjælp hjemme.
Skoledagen starter kl. 8.30. med onlineundervisning for 5.-8. klasse og frem til kl. 13.00
Der undersøges muligheder for om også 3.-4. kan kobles på onlineundervisning. For de yngste klasser
forventes 1½-2 timers arbejde. Ser mere herom på klassesiderne: https://langsoe-friskole.dk/klassesider
Altid, kontakt lærerne hvis der er spørgsmål i nogen retning.
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