Kontor Nyt – uge 43
Radioudsendelse om friskolerne:
Koblingsbidraget
Der er mange elementer i finanslovsforhandlingerne, og ét af de områder, der omhandler friskolerne kan
kort karakteriseres som koblingsbidraget. Men hvad er det, og hvilken betydning vil en nedsættelse af
koblingsbidraget have for det frie skolevalg i Danmark? Hør FUNDcast, hvor skolens formand Heidi Lykke
har samtale med skoleleder Michael Thagaard og formanden for friskolerne Peter Bendix.
https://soundcloud.com/user-223083023/koblingsbidraget-a-hva-fornoget?fbclid=IwAR0kvwRL392mwXnI0X8aUdn-Ct8RfCzCAhJW_lWltGI16VxWKlyyNZlKRMo

Giv friskolerne fri og ……
Læs debatindlæg af lektor ved pædagoguddannelsen på VIA UC og forældre ved Den Fri Hestehaveskole,
Niels Jakob Pasgaard, hvor han opfordrer regeringen til, i stedet for at skyde skylden for folkeskolens
deroute over på de frie skoler, at kanalisere de nødvendige midler til folkeskolen, og give friskolerne ro og
sætte folkeskolen fri. Læs artiklen, der blev bragt i Politiken Skoleliv den 9. oktober 2019.
https://www.friskoler.dk//nyheder/artikel/giv-friskolerne-ro-og-saet-folkeskolen-fri-skriver-foraeldre-oglektor-niels-jakob-pasgaard
Undersøgelse om forældrearbejdet og den sidst afholdte arbejdsdag
Bestyrelsen har udarbejdet er spørgeskema om arbejdsdagen og forældrearbejde. Skemaet ligger på
hjemmesiden og bedes afleveres torsdag den 31. okt. Se skemaet her:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/cc2b33d3e86507b634112293345a7e5b.pdf

Sundhedsplejerske
Der er til eleverne i både 0. og 1. klasse delt sedler ud om besøg af sundhedsplejersken.
Skolemad

Fra Skolemad.nu er kommet flg. brev:
Skolemad.nu informere om midlertidigt stop af levering af skolemad.
Vi beklager at skulle orientere om at vores samarbejde med Nørremarkens Forsamlingshus ophører
på grund af familiære årsager fra i dag fredag den 25. oktober.
Vi arbejder på højtryk med at finde en løsning, så skoleeleverne igen kan bestille skolemad
igennem skolemad.nu De bestillinger der ligger i fremtiden vil blive refunderet af Skolemad.nu,
således, at forældre ikke har betalt for mad som ikke vil blive leveret.
Ved spørgsmål er I velkommen til at kontakte Trine fra Skolemad.nu på nummer 71998882
Åben skole
På tirsdag den 29. okt. holder vi årets første Åben Skole – en besøgsdag hvor alle kan komme og se
skole og være en del af en skoledag. Dagen er tænkt som en mere ”officiel” besøgsdag, hvo
besøgende kan få en snak med hinanden, og hvor man ved, at også andre forældre er på skolen.

Har man ikke mulighed for at deltage en hel dag, ja så er man bare med som tiden er til. Husk, at
alle forældre og skolekredsmedlemmer altid kan komme på skole.
Skoleindskrivning
Mandag den 11, nov. har vi skoleindskrivning for kommende 0. kl. så hvis I kender nogen, som
endnu ikke kender vores skole eller har taget stilling til, om deres barn skal starte på Langsø
Friskole, ja så gør dem opmærksom på dagen hvor de kan komme og se og høre om skolen.
Arrangementet – indskrivningen starter kl. 17.30.

Torben

Oktober
29.10. Åben Skole

November:
4.11. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
11.11. Skoleindskrivning til næste skoleår kl. 17.30-19.00
Uge 47 Emneuge - Teater for 7.-8. klasse
21.11. Skolefest kl. 18.00-21.45
22.11. Juleklippedag 8.30-13.35
23.11. Julemarked på skolen
27.11. SFO Juletur
29.11. SFO-kaffe

