Kontor Nyt – uge 12
Åben Skole
Fredag d. 22. marts holdt vi igen Åben Skole. Allerede ved morgensamlingen var der fint fremmøde af
forældre, og flere kom til i løbet af dagen. Dejligt at opleve, at mange også deltog aktivt i undervisning som
en ekstra lærer, og godt at I, der havde mulighed for at komme, også fik snakket med hinanden og lærerne.
Husk, at alle er velkommen på skolen, når tiden er til det – det er bare at møde op, og som der siges ”Der er
kaffe på kanden”.
Skolemad
Der er kommet besked fra vores skolemadsleverandør om bestillinger frem til sommer. Se mere på linket:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/8b9c67040213dc19997d63758a179767.pdf
Valg
Vores forening, Friskolerne, har udarbejdet en valgpakker, som en modvægt til de mange usandheder, ja
man kunne jo kalde dem fake news, som ofte flyver rundt i medierne og specielt hos politikere når snakken
falder på de frie skoler. Derfor medsendes her link til fakta om de forskellige forhold der rør sig på de frie
skolers område kontra folkeskolen. Læs det og være godt forberede til når valget kommer, så du kan træffe
et kvalificeret valg ift. hvad dit kryds vil betyde for de frie skoler. Dog vil jeg her pege på én afgørende ting
nemlig den såkaldte koblingsfaktor, dvs. den procentsats de frie skoler får i tilskud af staten til af drive skole
for. Pt. er den 76% af hvad en folkeskoleelev i gennemsnit kostede kommunerne for 3 år siden. Denne
faktor vil kunne blive nedsat til 71% alt efter hvordan en kommende regering sammensættes efter valget.
Det vil for vores skole betyde en nedskæring af vores tilskud på 232.137,- kr. ift. I år. Se mere på
nedenstående link:
https://www.friskoler.dk/fileadmin/filer/Kampagner/Valgmateriale_2019/Valgpakke_2019_FINAL.pdf
Se i øvrigt mere på vores forenings hjemmeside om den frie skoleverden, og husk at alle forældre, med
børn på skolen og i skolekredsen, automatisk er medlem foreningen Friskolerne. Se foreningens
hjemmeside her:
https://www.friskoler.dk/
Generalforsamling
Husk vores årlige generalforsamling den 24. april. Der er i år valg til bestyrelsen og som noget særligt også
valg af tilsynsførende, hvor bestyrelsen peger på genvalg af vores nuværende tilsynsførende; Karin
Hyldebrandt
Arbejdsdag
Forårets arbejdsdag nærmer sig. Lørdag den 6. april kl. 9.00-15.00 er der igen arbejdsdag for alle forældre
til skole- og børnehusbørn. Dagen er, som alle ved, obligatorisk at deltage i, og derfor ser bestyrelsen (og al
personale) også frem til, at skole og børnehus får en tiltrængt forårsoverhaling hvor alle giver en hånd med.
Torben
Kalender:
April:
1.4. Bestyrelsesmøde kl.19.00
6.4. Fælles arbejdsdag kl. 9.00-15.00 (Bemærk flyttet fra d. 27.04)
Uge 15 Emneuge / kontaktlæreruge elever fri 13.35
15.-21.4. Påskeferie skole
15.-17.4. SFO åben
22.4. 2. Påskedag skole og SFO lukket
24.4. Generalforsamling for skole og børnehus kl. 19.00
30.4. SFO- kaffe

