Kontor Nyt – uge 25
Grundlovsdag. Fredag i sidste uge, Grundlovsdag, var vi alle i skole, som et nyt initiativ, for på denne dag
bl.a. at lære vores elever om så grundlæggende forhold som demokrati, folkestyre, Grundloven, ligestilling
mellem køn m.v. Det er emner, vi som skole er forpligtiget til at undervise, i og netop på denne dag giver
det måske allermest mening. Grundloven er en forudsætning for, at vi har mulig for og ret til at lave en fri
skole. Vi forventer at tage en sådan dag op fremover.
Sommerfest
Den årlige sommerfest har vi desværre måttet aflyse. I stedet har vi besluttet at holde afslutninger med de
forskellige klasser de kommende to uger, så vi trods alt kan få sagt god ferie, og, til de elever, som slutter
deres skolegang, et ordentligt farvel. Dage for afslutninger er lagt ud på klassesiderne.
Fripladstilskud
Det er nu inden ferien, der kan søges om fripladstilskud. Ansøgningsskema kan hentes på kontoret.
Spørgsmål herom til Lene.
Generalforsamling
Bliver d. 27.8 på Vammen Kro med spisning fra kl. 18.00-19.00. Herefter ordinær generalforsamling.
Dagsorden udsendes efter sommerferien. Frist for indkomne forslag er den 6. august hvor de skal være
formanden i hænde.
9. klasse
Husk, det er besluttet, at tilmelding til 9. klasse skal ske i august. Det undersøges stadig om 9. klasse skal
være med eller uden prøve. For de forældre og elever, som går med tanker om at fortsætte deres
skolegang her på Langsø Friskole i 9.klasse, kan spørgsmål herom rettet til Torben.
Sommertur
Den årlige sommertur gå i år til Hald Naturskole. Der er sendt info ud om dette på de forskellige klassers
klassesider på hjemmesiden.
Fødselsdage
For de, der har fødselsdag, har der jo også været lukket ned for omdeling af hjemmebag - kage og lign. pga.
Corona. Vi har besluttet, at der kan uddeles godter, som er indpakket direkte fra fabrikanten.
Udvalg
Der er udsendt seddel om ønske til udvalg for næste skoleår. Der vil blive oprette flg. udvalg:
• Rengøringsudvalget:
• Områdeudvalget:
• Bygningsudvalget
• Arrangementsudvalget:
• PR- udvalg / profileringsudvalg
Der kan i løbet af året blive oprette ad hoc grupper til specifikke opgaver så som ombygning.
Se udvalgsseddel her:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/71dd7e5116ef1f97e4cb1e7a7aa6ced6.pdf
Omdeling af skolekredskontingent
Der vil inden sommerferien blive omdelt skolekredskontingent. Alle forældre til børn både i skole og i
børnehus skal se bort fra denne, da kontingentet opkræves i forbindelse med skolepengebetaling.

Valgfag
Der er sendt seddel ud om valgfag for kommende 7. klasse. Find den på hjemmesiden https://langsoefriskole.dk/klasseside-7-8
Skema
Skema for næste skoleår forventes færdig til offentliggørelse på onsdag. Vi skal lige have de sidste detaljer
på plads på næste lærermøde.
Holdsammensætning
Det bliver stort set den samme holdsammensætning som i dette skoleår. Eneste nye er, at vi opretter en
ren 0. klasse og at vores nuværende 6. bliver sammenlæst med nuværende 7. Oversigten kan findes her:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/0286e1eb10996295c24801723e5ac7c7.pdf
/Torben

