Kontor Nyt - uge 12
Generalforsamling
Der er besluttet, at generalforsamlingen udsættes til 31. august 21. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. august 21.
I den forbindelse, vil der i ugerne efter påske, udsendes skolekredskontingent. For forældre med børn i
skolen eller børnehuset udsendes opkrævninger automatisk sammen med april måneds forældrebetalinger
til skolen og børnehuset.
I ugerne efter påske vil der, som vi plejer, blive omdelt brev fra skolen i Vammen by og også her vil der blive
opkrævet skolekredskontingent – denne betaling skal alle forældre med børn på skolen og børnehuset
selvfølgelig se bort fra.
Brevet udsendes for, bl.a., at orientere byens borgere om, hvad der sker med vores institutioner og
selvfølgelig også med håb om, at mange, som ikke er forældre til børn i skolen eller børnehuset forsat vil
slutte op om skolekredsen, som gennem medlemskabet, står bag både skole og børnehus.
Arbejdsdag
Den planlagte arbejdsdag den 10. april er, som så meget andet, aflyst, men arbejdsopgaverne er der jo
alligevel, så derfor vil modellen fra efteråret igen være den, som tages i brug. Det betyder, at de forskellige
udvalg selv aftaler, hvordan arbejdet tilrettelægges.
Genåbning
Fra uge 14 efter påske åbnes der lidt mere op. Det betyder, at alle skoleelever fra 5.-8. klasse igen kan
komme tilbage til skole, dog kun med 50% fremmøde forstået på den måde, at klasserne er i skole én uge
og har hjemmeundervisning én uge og så fremdeles. Vi starter med at 5.-6.klasse møder i lige uger og 7.8.klasse i ulige uger – så efter påske er det altså 5.-6. klasse, der møder ind, og 7.-8. har
hjemme/fjernundervisning som hidtil.
Tidspunktet for hvornår de enkelte klasser, der er møder fysisk på skolen, har fri, er som følger:
• 0.-4.kl. har fri kl.12.45 - dog har 3.-4.kl. tirsdag og torsdag en ekstra lektion og fri kl.13.30.
• 5.-8.kl. har fri kl.12.45 – dog har 7.-8.kl. fri kl.13.30 mandag, tirsdag og torsdag.
Test
Der er som bekendt indført en kraftig opfordring til, at elever fra 12 år lader sig teste. Dette er muligt på
skolen de dage/uger hvor eleverne har fysisk fremmøde på skolen. Der skal for elever under 15 år være
givet et forældresamtykke til test. Et sådant til underskrift kan finde her:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/92bf7160a5d5e7bee080a65a2cc6bdec.pdf
Der skal ved test medbringes sygesikringsbevis. Testsvar kan findes på:
• Sundhed.dk og også ses på appen MinSundhed. Det kræver dog, at appen er opdateret. Apple har
lagt opdateringen ud som en rullende opdatering, så den når først alle brugere sidst på ugen (uge
12).

God påske til alle

Torben

