Sommerbrev juni 2021
Så kom vi også godt i mål med dette skoleår - endda med en dugfrisk tilsynsrapport som kom onsdag og
som i sin konklusion siger:
Tilsynets sammenfatning:
Mit absolutte indtryk er at skolen fungerer godt fagligt / pædagogisk og socialt - og som tilsynsførende kan
jeg med sikkerhed rapportere at undervisningen på Langsø Friskole absolut "står mål med" undervisningen i
Folkeskolen. Det har været dejligt at se det engagement de ansatte har ved at lave god skole. Ligeledes er
det godt at se den nysgerrighed og lyst til at lære som børnene udstråler. Ledelse og lærere arbejder hele
tiden på at udnytte alle ressourcer bedst muligt for at bevare og udvikle den gode skole. Det er ikke altid et
let arbejde men jeg synes det lykkes godt! Pas godt på jer selv og skolen! Tak for 6 gode år som
tilsynsførende på Langsø Friskole
Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, og det bør igen give anledning til at alle: elever, forældre og personale
både tænker, siger til sig selv og siger højt til hinanden – vi gør det godt. Men gladest (hvis det er det
rigtige udtryk) blive jeg, når tidligere elever kommer forbi skolen for et ”hej” og hvor jeg kan høre, at det
går dem god både personligt og med deres uddannelse eller arbejde. Det fortæller mig, at vi som skole har
været medvirkende til at præge de unge godt til at klare sig og finde vej i alt det som venter efter Langsø
Friskole.
Ellers så har det jo på alle måder været et helt mærkeligt, og nogle gange også næstet umuligt skoleår.
Coronabøvlet har godt nok fyldt. Det til trods synes jeg, vi har fundet gode og fornuftige vej gennem det.
Jeg, ja det gør vi alle, håber og forventer, vi starter det kommende skoleår op på helt normalt vis.
Ift. personale så startede vi jo ud med lidt ny besætning, idet både Mai-Britt og Chanette blev ansat fra
skoleårets start og efter nytår med Brian som afløser for Karoline.
Brian og jeg har dog i denne uge indgået flg. aftale:
”Der er indgået en aftale mellem skolen og Brian om, at Brian fratræder sin stilling på skolen. Brian har haft
sin sidste arbejdsdag. Skolen siger tak for samarbejdet og ønsker Brian held og lykke fremover”.

7.-8. klasses lejrskole uge 37
Vedr. lejrskole for 7.-8. kl. til Tjekkiet næste skoleår, som ligger i uge 37, dog med start søndag d. 12.
september har Bestyrelsen besluttet, at der skal falde en brugerbetaling til vores lejrskole for den ældste
klasse, som hvert anden år tager på lejrskole. Beløbet udgør 1.000, - og opkræves gennem kontoret. Hvis
dette skulle give problemer tages kontakt til Torben på kontoret.
Byggeudvalg
Bestyrelsen har nedsat et bygningsbyggeudvalg. Udvalget havde møde mandag og udvalgets prioritering er:
• Børnehuset skal have nyt udsugningssystem. Dette er vigtigt da det ellers vil skade bygningen.
• Vi skal have lavet et fysik-kemi/natur/teknikklasselokale på skolen, så vi får et faglokale, som gør at
det vil blive mere attraktivt at være elev på Langsø Friskolen og for at specielt udfordringen med
prøve og fysikundervisning kan gennemføres bedst muligt.

•

SFO´en skal flyttes til gymnastiksalen og det vil koste lidt at indrette dette rigtigt så det kan bruges
til flere funktioner. Der vil også blive set på etablering en dør fra gymnastiksalen og ud i
skolegården.

Fokuspunkter
For det kommende skoleår har bestyrelsen valgt flg. tre fokuspunkter:
•
•
•

Udvikling
Samarbejde
Økonomi

Udvikling – med specielt henblik på kommende 9. klasse og prøver
Samarbejde – med specielt henblik på styrkelse af samarbejde mellem bestyrelsen og forældreråd og til
stadighed inddragelse af forældrene i engagement af vores institutioner.
Økonomi – at vi har styrket fokus på økonomistyring i hele organisationen.
Udvalg
Liste med de nye udvalg vil blive lagt på hjemmesiden i næste uge. I vil kunne finde de nye udvalg under
dette afsnit: https://langsoe-friskole.dk/foraeldreudvalg
Første skoledag og møde i udvalg
Første dag efter ferien bliver lørdag den 7. august kl. 9.00- 12.00. Samme dag er der møde i de nye udvalg
for alle forældre både fra skolen og børnehuset kl. 10.00.

Med ønsket om en god sommer og ferie til jer alle – tak for dette skoleår
Torben

