Kontor Nyt – uge 12
For lige at få lidt klarhed over de i første omgang to uger
Det er fortsat skolens opgave at sikre, at eleverne får undervisning under nedlukningen af skolen. Derfor har vi
opstille nogle rammer, som undervisningen vil ligge indenfor.
Vores mål er, at eleverne gennemfører lærerstyret undervisning som "kan stå mål" med den normale
undervisning - nu bare på en anden måde. Det betyder, at vi fra dag holder "åbent" fra kl. 8.30. - 13.30 på
samme måde som i en emnenuge. At holde åbent betyder, at lærerne vil være tilgængelig på mail eller tlf. i
dette tidsrum, og ellers derefter som vi plejer som udmeldt i sidste uge.
Lærerne kan I finde her:
Torben Knudsen
Tlf. nr. privat: 98 39 60 66
Mail: torben@langsoe-friskole.dk
Mette K. Svolgaard
Mobil: 30 42 37 11
Mail: metteS@langsoe-friskole.dk
Lone Lauritsen
Mobil: 51 50 42 31
Mail: lone@langsoe-friskole.dk
Trine Koustruo Sørensen
Mobil: 30 26 18 66
Mail: trined@langsoe-friskole.dk
Kristian Ejsing-Duun
Mobil: 60 94 67 94
Mail: kristian@langsoe-friskole.dk
Mette Brinch
Mobil: 41 81 56 14
Mail: metteb@langsoe-friskole.dk
Louise Schandorff Eriksen
Mobil: 42 37 26 10
Mail: louise@langsoe-friskole.dkk
Karoline Sanggaard
Mobil: 22 33 80 53
Mail: karoline@langsoe-friskole.dk
Der er allerede sat meget i gang med div. onlineportaler m.m. og alt skolearbejde lægges ud på
lektiesiderne.

I forældres opgave er at skabe en ramme for skolearbejdet i dette tidsrum hvis muligt. I skal således ikke
være lærere, men sige, at det er nu der arbejdes med lektier – skolearbejdet fortsætter. Det vil selvfølgelig
være godt hvis I har mulighed for også at hjælpe eleverne.
Brug lærerne hvis der er noget I er usikre på, de sidder klar til at hjælpe.
Der vil være meget brug for computere og derfor vil elever, der ikke har adgang til dette kunne låne af
skolen. Der kan således hentes computere fra kl. 13.00 i morgen først og fremmest for elever i 4.-5. klasse.
Det er vigtigt, at I forældre får klar besked på hvordan I skal forholde jer – spørg lærerne hvis I er i tvivl.
Altså at det ikke er jer forældre, som skal være lærer, men lærerne som stadig har teten og ansvaret.
Al orientering om den kommende tid vil kun blive lagt på skolens hjemmeside. Forældre til børn i
børnehuset skal således holde sig orienteret der.
Der er i dag lagt brev ud fra ministerier om spørgsmål og svar på forskellige ting ift. nedlukning og smitte
læs det her:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/e835c04f1abf6c58072746a013d1b505.pdf
Der kommer nyt hele tiden, hvilket kan betyde, vi må ændre på de tiltag vi har gjort, men hold øje med
hjemmesiden for nyt.

/Torben

