Kontor Nyt – uge 14
9. klasse – med prøve
Bestyrelsen har nu, på sit møde d. 6. april, efter en længere proces besluttet, at en evt. kommende
9. klasse fra det nye skoleår 21-22 vil være med prøve.
Der har op til beslutningen været afholdt forældremøde sidste forår, med kommunens UUvejleder og skoleleder Sven Wortmann som hhv. fortalte om, de forhold der gør sig gældende for
elever uden afgangsprøve og tanker om at blive prøvefri skole. Hertil har bestyrelsen haft et
indlæg af skoleleder Anja Thomadsen fra Hvilsom Friskole, om det at være prøveafholdende skole
og begrundelser herfor. Lærergruppen har også givet et input til beslutningen og med denne skal
vi nu sammen arbejde frem mod prøver til næste sommer.
Det understreges dog fra bestyrelsen, at det ikke nødvendigvis er en ”for altid” beslutning, men at
der nu skal være nogle år med prøve og hvor vi her høster erfaringer. En evaluering på
spørgsmålet om prøve - ikke prøve vil blive taget op i 2024
Lejrskole
Vi håber, at vi efter sommerferien har så normale forhold, at vi kan komme på lejrskole igen. For
hele skolen skal vi til Trevælde Spejdercenter, hvor vi har været et par gange før.
Vi har de senere år også haft det ældste hold/klasse på lejrtur alene. Turene er kommet langt
omkring med ture til Sverige, Tjekkiet og København. Der arbejdes pt. på en tur enten til Norge
eller Tjekkiet.
Det er besluttet at der er en egen betaling på 1000,- denne vil vi blive opkrævet senere, når vi ved
mere.
Til og frameldinger
I forbindelse med vores regnskabsafslutning for 2020 og opdaget fejl ved rabat ved børn i både
skole og børnehus (fejlen er rettet i opkrævningerne) skal her præciseres at ændringer i det tilbud
som børnene er tilmeldt til, skal ske på officielt papir og med tanke på at opsigelser eller
ændringer sker med udgangen af løbende måned + en måned efter modtagelsen.
Div. officielle papirer kan findes på hjemmesiden:
https://langsoe-friskole.dk/indmeldelsespapir-mm
Prisstigning i børnehuset
Der vil fra maj måned ske en lille prisstigning på takster i børnehuset. Dette for at følge den
almindelig prisudvikling og også for at følge den kommunale prisudvikling som også stiger.
COVID-test
Fra næste uge kommer vores testhold fremover tirsdag og torsdag. Alle elever fra 12 år
kan blive testet. For elever under 15 år kræver det samtykke – dette gælder frem til d. 1. juli
21 – der skal altså ikke medbringes nyt ved hver test. Samtykke kan findes her:
https://langsoefriskole.dk/uf/70000_79999/72888/92bf7160a5d5e7bee080a65a2cc6bdec.pdf
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