Kontor Nyt – uge 26 sommerbrev
Skoleåret
Det har i sandhed været et forår, vi vil huske: Vi står midt i historieskrivningen, som om år vil blive fortalt
om i historietimerne, måske lidt på linje med de bilfrie søndage i starten af halvfjerdserne og nogle har
endda snakket om besættelsen. Under alle omstændigheder har det været noget af en omgang for os alle.
For skole og børnehus synes jeg vi kan sige: ”Vi gjorde det godt”. Vi fik løbende styr på de mange
retningslinjer, som tjekker ind i en lind strøm og fandt veje gennem dem. Det har været en stor omvæltning
for både personale og børn, men alle var hurtige til at omstille sig de nye tider.
Jeg er sikker på, vi også tager noget læring fra Coronatiden med til opstarten efter sommerferien. Det kan
være mere undervisning væk fra klasseværelset, rigtig gode erfaringer med møder og undervisning over
nettet og f.eks. gruppeinddelinger af elever. Og så må vi jo nok regne med, at hygiejnen stadig vil være i
fokus med det gode til følge, at vi sandsynligvis får mindre sygefravær.
Ellers så synes jeg vi igen kan være tilfredse med endnu et godt skoleår – det 12. i rækken. Der har generelt
været en god ro på skolen, undervisningen har ”gledet”, selvfølgelig med de almindelige udfordringer, der
er når børn er sammen.
Også børnehuset har haft et år, som vil blive husket. Også her specielt pga. Corona, men også Jyttes
fraværsperiode gav udfordringer. Her har jeg været utrolig glad for at se en enorm kampgejst, hvor
personalet har løftet opgaverne i samlet flok – og opgaver har der været mange af. Mange tak for den
flotte indsats.
Endnu en gruppe elever slutter deres skolegang hos os. Og som vi der var med til klassens
sommerafslutning kan se, så har vi fået elever, der hviler godt i sig selv. De tør stå frem og har gode
menneskelige kvalifikationer, og hertil ved vi fra tidligere elever, at de som har taget de ”læringstilbud” til
sig, vi har givet og har arbejdet bare rimeligt med dem – ja, de har også klaret sig flot fagligt på deres nye
skoler. God vind fremover til Lasse, Emmelie, Emil, Frederik, Anton, Julie, Benjamin – og lige omkring
Benjamin vil jeg også her fremhæve, at han til vores afslutningsfest blev udnævnt til dette års – Årets Elev
Stort tillykke Benjamin.
For både skolen kan findes sidste tilsynserklæring på hjemmesiden:
Skolen: https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/6b0aa2b42c1aeb1ac44f0c1ca7187df3.pdf
For børnehuset er der endnu ikke for i år udarbejdet rapport pga. ændring i tilsynsarbejdet, men de seneste
rapporter kan findes her: https://langsoe-boernehus.dk/tilsynsrapporter
Trine
At jeg her nu skal skrive om, at vi i dag har sagt farvel til Trine, det er dæleme mere end træls. Trine, som
har været hos lige fra start og været med til at forme vores skole og de efterhånden mange børn, der er
gået gennem dørene, valgte jo sidst på foråret at søge nye udfordringer. Det kan jeg såmænd godt forså.
Trine blev ansat hos som nyuddannet, og der er vel for rigtig mange af os en lyst til også at opleve andet
efter en årrække, når mulighederne opstår.
Trine, jeg vil huske dig, og jeg er sikker på også dine kollegaer, for et utroligt gå-på mod og engagement.
Her kan jeg f.eks. nævne nogle af de udstillinger du har lavet ifm. vores sommerfester og vores allerførste
teaterforestilling som du var fadder til i Vammen Hallen med alt hvad der skulle til. Din fleksibilitet f.eks.
når en lærer pludselig bliver syg og vi mangler en til at tage med på lejrskole med meget kort varsel. Sidst
vil jeg nævne din ligefremhed, på en god måde, både over for mig, kollegaer, forældre og elever og din
omsorg over dine elever.
Jeg håber du finder det du søger og ønsker dig held og lykke fremover.

Fokusområder:
• Fokus på kommende 9. klasse
Der har i det nu afsluttede skoleår været taget hul på snakket om oprettelse af 9. klasse her på skolen så et
helt grundskoleforløb vil kunne tages på Langsø Friskole. Det har fra de første tanker tilbage i 2007 været
planen at der på sigt også skulle være 9. kl., når der var forældreønske herom. Der er vi nu kommet til. Det
har været diskuteret i bestyrelsen og der har været afholdt møde med uddannelsesvejleder fra Viborg
Kommune og skoleleder fra anden friskole, som har 9. klasse, men som arbejder med tanke om at blive
prøvefri. Og det er lige præcis det vi her på Langsø skal have besluttet. En 9. klassen med afgangsprøve eller
ikke. Dette arbejde skal afsluttes i efteråret 2020.
Husk i den forbindelse, at tilmelding/tilkendegivelse af skolegang i 9. klasse skal ske umiddelbart efter
sommerferien i august måned til kontoret.
• Fysiske rammer
Der er igangsat et arbejde med at få lavet en ”masterplan” for vores huse og udeområder. Denne plan skal
danne grundlag for de kommende års prioriteringer af, hvordan vi vil renovere og udbygge vores
institution. Det bliver en langsigtet plan, som skal gøre det muligt, i etaper, at gennemføre vores ønsker alt
efter økonomi og behov.
Det kan være, der bliver brug for at trække på ekspertise i forældregruppen og som ved tidligere større
byggerier at nedsætte ad hoc-udvalg.
• Forældreengagement og forældrearbejde
Vi er på vej ind i det 13. skoleår. En ting er sikker, der er altid noget at tage fat i. Dette uagtet om vi tænker
på administrative eller praktiske opgaver. I de første 12 år har vi løst talrige opgaver. Det har altid været
muligt at mobilisere kræfter til af få løst de praktiske opgaver, og det er vigtigt det fortsætter. Nogle gange
har det dog været vanskeligt at "stille hold". Det er derfor vigtigt, at vi ikke slider "Tordenskjolds Soldater"
op, men sørger for at alle tager hver sin andel af opgaverne. Antallet af opgaver vil til en hver tid være
nogenlunde konstant, med udsving omkring de større projekter der skal udføres.
Bestyrelsen har igen valgt at fokusere yderligere på at få så mange forældre som muligt til at deltage i dette
forpligtende fællesskab. Alle forældre har ved indskrivning af deres børn i skole eller børnehus forpligtet sig
til at deltage i de fælles opgaver. Heldigvis deltager også flertallet af familier, og det er præcis det, vi gerne
vil sikre fortsætter, samt opfordre alle forældre, som har vanskeligt ved at få prioriteret disse opgaver
tilstrækkeligt til at deltage fremadrettet. Jo flere som støtter op, jo nemmere og mere overskueligt bliver
det for alle. Det er ikke bunker af timer, der kræves af den enkelte. Bestyrelsen er meget bevidst om og
accepterer, at ikke alle kan præstere det samme. Det er dog vigtigt, at alle deltager med det man kan. Det
er jo det man har forpligtet sig til og også det eneste rimelige for alle "de andre".
https://langsoe-friskole.dk/visioner
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/om-skolen
Valgfag for 7. klasse
Som forældre til elever i kommende 7. klasse skal eleverne vælge et valgfag. Skolen har udbudt to valgfag –
madkundskab og håndværk/design. Valget har skullet være truffet og meldt ind til kontoret, men da vi fra
det kommende skoleår får ny lærer med linjefag i netop håndværk/design, vil der kunne blive åbnet lidt op

med ønske til valgfag. Dette for at Mai-Britt, som vores nye lærer hedder, kan fortælle om faget og så
eleverne kan møde hende inden endeligt ønske om valgfag træffes.
Ferie
Vedr. ferie og at starte i skolen eller børnehus efter ferien skal der her gøres opmærksom på, at hvis jeres
barn har været på ferie i et land eller område, hvor udenrigsministeriet fraråder rejse til, og det er inden for
14 dage før første skoledag, så skal I holde jeres børn hjemme i 14 dages karantæne eller sørge for at
barnet bliver testet så afklaring om Coronasmittet er væk. Ved tvivl spørgsmål kontakt Torben eller Jytte.
Skolekredskontingent
Der er torsdag blevet omdelt skolekredskontingent i byen. Forældre til børn i børnehuset og skolen skal se
bort fra denne, da kontingentet automatisk opkræves sammen med skolepengebetalingen.
Normalt udsendes kontingentopkrævning med post til medlemmer, som bor uden for bygrænsen, men det
har vist sig, at også medlemmer som bor i byen, i foråret har modtaget kontingentopkrævning. Dette er en
fejl, og I bedes se bort fra den opkrævning, der blev omdelt i går.
Første skoledag og møde i udvalg
Første dag efter ferien bliver lørdag den 8. 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

