Kontor Nyt – uge 33. Velkommen til et nyt skoleår
Så er vi i gang, og endnu en gang med det største elevhold vi har haft - nu 90 elever og om en uge, skal vi
byde velkommen til endnu to nye elever, som flytter til byen. Et specielt velkommen skal lyde til de helt nye
elever i 0. kl., som nu har taget fat på et langt skoleliv. Vi vil gøre alt hvad vi kan, for I får en god og lærerig
tid her på skolen, og vi glæder os til samarbejdet med alle I nye elever og forældre.
Fokus for skoleårets arbejde er især at få kørt Alkalær og matematiktræning ind i den rigtige ramme. Vi tror
på, at vi her virkelig har mulighed for at udfordre den enkelte elev lige der, hvor eleven er, og med det
rammer vi lovens ord helt præcist med, at undervisningen skal tilrettes den enkelte. Sikkert er det, at vi
med denne nye model er langt foran de fleste skoler med individuel læring. Det viser, at vi er en skole i
fortsat udvikling, som vi på flere områder, i vores nu 10-årige historie, har været ift. udviklingen i
folkeskolen. F.eks. med engelsk allerede fra 0. kl., motion og bevægelse i undervisningen, politikker for
sundhed og brug af mobil og meget mere.
Herudover arbejder både bestyrelse og personale med en tydeliggørelse af vores værdigrundlag og profil.
Specielt det som vi tidligere har kaldt ”de gamle dyder” som at være ambitiøs, have selvdisciplin, være
grundig, være pligtopfylden og vise flid og ikke mindst at være en god kammerat. Hertil vil vi også have
særlig fokus på hvordan eleverne opfører sig ud fra ordene: ”Det er måden hvorpå vi omgås hinanden,
som viser, at vi har en god skole, og som er fundamentet for god læring”.

Og som altid, ved et skoleårs start, skal jeg her minde om, at I alle skal komme og sige til, hvis der er
noget, som I ikke er med på, ikke forstår eller andet, som giver grund til spørgsmål.
Cykelløb
Der er tidligere sendt besked ud om cykelløbet Danmark Rundt, som kommer forbi Vammen i morgen. Vi
har snakket om, at det nok er lidt for ambitiøst med hensyn til, hvornår vi er hjemme på skolen igen, så
derfor rykker vi tidspunktet en halv time til 15.30.
Se ellers brevet om cykelløbet her:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/f92db6efd0be05371a4e3342881e581d.pdf
og pressemeddelelse:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/cdd4162c938941668339d48a9407e361.pdf
Skema
Vi har kikket på vores nye skemaer og besluttet, at vi må have lidt længere pauser til både spisning og
frikvarter. Det betyder, at skoledagen bliver lidt længere. Nye skemaer ligger på hjemmesiden:
https://langsoe-friskole.dk/skema-1617
Bus
Det ser desværre ud til, at vores bus ikke kan nå at blive færdig i den kommende uge. Den er stadig hos
maler og skal så samles herefter. Derfor må de elever, der kører med Langsøbussen - i uge 34, selv stå for
transporten til og fra skole. Meldingen er, at der arbejdes på højtryk, men for at forberede alle brugere på
at det kan trække ud, så bliver uge 35 måske også en uge, hvor vi må regne med, at Langsøbussen IKKE
kører. Hvis det giver anledning til ”bøvl”, skal kontoret kontaktes senest onsdag i den kommende uge.

Forældremøder:
I de to kommende uger er der forældremøder. Vær opmærksom på, at der holdes et samlet møde for
eleverne i 2.+3.+4. klasse, altså begge stamhold samme aften d. 23. august. Dette er også meldt ud på
klassesiderne.
Forældremøderne holdes på flg. datoer:
21.8. Forældremøde
23.8. Forældremøde
27.8. Forældremøde
28.8. Forældremøde
29.8. Forældremøde

0.-1. kl. kl. 19.00-21.00
2.-4. kl. Stamhold 1+2. kl. 19.00-21.00
5. kl. kl. 19.00-21.00
6. kl. kl. 19.00-21.00
7.-8. kl. kl. 19.00-21.00

Udvalgsarbejde
De nye udvalg er startet op. Sørg for at have god kontakt til tovholderne, når der fra deres side meldes
noget ud. Det er afgørende, at alle bakker op om det arbejde, som skal gøres i det forpligtende fællesskab,
som skole og børnehus er.
Valgfag
Vi skal have sat gang i valgfag. Der var på årets generalforsamling forslag om en anden måde at organisere
valgfag på, nemlig, at forældre også skal kunne udbyde valgfag inden for et område, som I forældre har
interesse for. Omfang – antal timer og antal gange, må være helt afhængig af tilbuddet/faget. Hvis nogen af
jer vil udbyde et emne eller aktivitet, vil jeg gerne have besked i den kommende uge, så vi kan få lavet et
katalog med valgfagstilbud. Valgfag er for eleverne i 6.-8. kl.
Arbejdsdag
Årets første arbejdsdag nærmere sig. Det bliver lørdag den 22. september. Alle de forældre som er med i
vores udvalg møder kl. 9.00 lørdag og her samles alle til en kort briefing om dagen. Der serveres middag og
kl. 15.00 slutter dagen.
Friskoleforeningen
Alle forældre med børn i friskoler og forældre hvis børn går i børnehaver og vuggestuer, som er drevet af
en friskole, er automatisk medlem af Dansk friskoleforening. Foreningen er en paraplyorganisation for
friskoler og varetager en lang række opgaver i forhold til skoledrift m.m. Her kan både ledere, lærere,
pædagoger og forældre få råd og vejledning i stort set alle spørgsmål om de forskellige institutioner.
Foreningen udgiver forskellige breve m.m. Bl.a. bladet ”Den frie skole”, som er til forældre. Se mere her:
https://www.friskoler.dk/nyheder/abonner-paa-nyheder-fra-dansk-friskoleforening/
Glemmekassen
Kassen med glemt tøj og fodtøj tømmes til genbrug 1. sep. Så få kikket igennem om noget er jeres inden vi
sender det videre.
Skolens politikker
Se de forskellige politikker her bl.a. rygepolitikken og samarbejdspolitikken.
Se mere her: http://langsoe-friskole.dk/politikker
Computere og øvrigt ”tilbehør”
Det er tidligere meldt ud, at eleverne fra 6. kl. selv skal medbringe computer til undervisningsbrug.
Eneste krav til computeren er, at den kan gå på nettet – skolen udstyrer alle elevcomputere med nyeste
udgave af office 365 så alle programmer til skolebrug kommer til at ligge på computeren.
Øvrige elever skal selv medbringe høretelefoner på samme måde som andre skoleredskaber.

Kontor Nyt
Kontoret udsender jævnligt et informationsbrev, Kontor Nyt. Brevet kan findes på hjemmesiden.
Hjemmeside
Husk dagligt at tjekke vores hjemmeside. Specielt klassesiderne og herunder også lektiesiderne samt SFO
for nyt. Samtidig må I meget gerne give mig en melding om evt. mangler eller fejl og også ideer til
informationer, som med fordel kunne ligge på hjemmesiden. Se vores hjemmeside her: http://langsoefriskole.dk
Facebook
Udover vores hjemmeside har skolen og børnehuset også en Facebookside og gruppe. Hertil har de enkelte
klasser en gruppe. Her lægges rigtig mange billeder ud fra elevernes dagligdag, og siderne giver et rigtig
godt billede af vores skole og børnehus. Det er endnu uvist, om vi fortsætter med Facebook pga.
persondataforordningen, som blev strammet i maj måned. Men indtil videre er grupperne til meddelelser
fra os, mest for gennem billeder at vise jer hvad børnene laver af spændende ting i løbet af skoledagen.
Grupperne er ikke et diskussionsforum. Beskeder til lærerne bedes foregå pr. sms, mail eller opkald, hvis
vigtigt. I kan også altid komme på skolen og få en snak.
Sygdom
Husk, at give besked hver dag, hvis I har barn syg. Ring inden 8.30 på skolens nr.: 87999301 eller på SFOtelefon 23409304
Kørsel og parkering
Kørsel og parkering i skolegården og på Genvej er ikke tilladt. Dels pga. den meget dårlige og skrøbelig
asfalt i skolegården og så selvfølgelig den almindelige trafiksikkerhed.
I tilfælde af længerevarende parkering og hvis vores egen parkeringsplads er fyldt henvises til hallen eller
ved forsamlingshuset.
Mødetider
Elevernes mødetid er mellem 8.20 og senest 8.30. Elever der kører med skolebus kan selvfølgelig møde ind,
som de nu ankommer med bussen. Vi bliver nødt til at holde dette rimeligt præcist, da der kun er SFOpersonale på arbejde frem til kl. 8.20 og derfor ikke bemanding til at skolebørn, som ikke er tilmeldt SFO, er
på skolen.
Jubilæum
Husk vores jubilæum som holdes lørdag d. 29. september. Mere info kommer snart.

Torben
Kalender:
August:
20.8. Elever fra 5.-8. kl. deltager i cykelløbet Danmark rundt. Fri kl.15.30
21.8. Forældremøde 0.-1. kl. kl. 19.00-21.00
23.8. Forældremøde 2.-4. kl. Stamhold 1+2. kl. 19.00-21.00
27.8. Forældremøde 5. kl. kl. 19.00-21.00
28.8. Forældremøde 6. kl. kl. 19.00-21.00
29.8. Forældremøde 7.-8. kl. kl. 19.00-21.00
31.8. SFO-kaffe

September:
4.9. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
10.9. Lejrskole 0.-8. kl. til Lejrgården - Dollerup; Hvalpsund
11.9. Lejrskole 0.-8. kl. (0.-4. kl. hjem)
12.9. Lejrskole 5.-8. kl. (0.-4. kl. i skole)
14.9. Skolen lukket. SFO åben
22.9. Fællesarbejdsdag kl. 9.00-15.00
28.9. SFO-kaffe
29.9. Jubilæum / Skoledag

