Kontor Nyt uge 26. Sommerbrev
Skoleåret 17-18
Så nåede vi i mål med endnu et skoleår på Langsø Friskole – det 10 i rækken. Vi startede skoleåret ud med
det største elevhold, vi har haft - 87 elever og har gennem året modtaget flere fra forskellige skoler. Det
kommende skoleår tegner endnu en gang til at blive med det største med hele 93 elever. Skoleåret bød
også på et ekstra hold, således vi i år har haft 6 hold(klasser). Det betød også ansættelse af en ekstra lærer
til dækning af de flere timer, som skulle læses. Bestyrelsen har besluttet at fastholde holdtallet og antallet
af lærere for det kommende år.
Nyt i skoleåret var også vores bemanding på lærersiden. Vi ansatte Jens og Erik i to midlertidige stillinger
bl.a. ud fra et ønske om mindre holdstørrelser, og for at se om trivsel og læring øgedes herigennem.
Jens sagde vi farvel til sidste fredag, og Erik har haft sidste arbejdsdag i dag. Jeg vil her rette dem begge en
stor tak for arbejdet og deres indspark til skolen og til elevernes udvikling. Held og lykke fremover til jeg
begge.
Også til de elever der nu forlader skolen, ønsker jeg held og lykke i det videre liv – det bliver spændende at
følge jer, og husk nu som jeg har sagt til jeg mange gange: ”spring ud i livet, gør noget, prøv noget”. Husk
også at vi gerne ser I lægger vejen forbi til en snak.
Det kommende skoleår
Der er en del nye tiltag for næste skoleår. Det er på lærersiden og skemadelen. Som del af bemandingen
har vi ansat to nye lærere. Det er Louise Schandorff Eriksen og Karoline Sanggaard. Begge er uddannet
folkeskolelærere og har hhv. speciale i bl.a. tysk og fysik/kemi. Velkommen til jeg begge to – vi ser frem til
samarbejdet.
Nyt skemamodel. Vi har evalueret på den hidtidige skemamodel, hvor vi har haft traditionelle
dobbeltlektioner på i alt 90 minutter. Der er mange gode ting ved dobbelt lektion, men rigtig mange elever
kan uanset indhold og div. former for pauser, ikke holde koncentrationen og det betyder rastløshed, uro og
mange pauser og dermed dårlig læring og udnyttelse at timerne. Derfor har vi nu lagt et skema, hvor vi
kører med timer af 60 minutter og forventer dermed et større læringsudbytte. Samtidig har vi forsøgt at
lægge flest af de bærende fag – de måske fagligt ”tunge” i formiddagstimerne, og de mere kreative, hvor
koncentrationen måske er faldet lidt, om eftermiddagen. Samtidig vil vi igen forsøge at sætte mere ind
over for læsning gennem en mere struktureret undervisning gennem holddannelse med ALKALÆRmodellen som, basis og gennem læsetest hvor mistanke om vanskeligheder opstår.
Sidst vil vi følge op på en ny organisering af det fag, vi indtil nu har kaldt profilfag. Dette navn vil fremover
være valgfag – og netop her kommer alle I forældre ind. Ideen opstod på årets generalforsamling og går i
alt sin enkelthed ud på, at alle forældre, der kunne tænke sig at byde ind med en aktivitet eller fag, udbyder
det i det kommende år. Hvor længe, hvor meget og hvornår en sådan aktivitet er, må helt afhænge af
indholdet. Det kunne f.eks. være et forløb over 4 lørdage, hvor der laves et eller andet, eller det kunne
være en eller anden eftermiddag eller aften i nogle måneder, hvor der arbejdes med træ, eller motor –
måske elektronik, eller alt muligt andet. Der er uendelige muligheder. Lærergruppen vil inden skolestart
have udarbejdet formen for valgfagene, og herefter skal vi modtage jeres input til, hvad I evt. kunne byde
ind med.
Klassesammensætning for kommende skoleår er nu tilgængelig på hjemmesiden.
Det er efter lange og grundige drøftelser, med hensyntagen til de ressourcer (lærertimer) vi har, og de
sociale og faglige forhold der gør sig gældende hos eleverne, samt at få nogle rigtig gode og fornuftige
holdstørrelser, lykkedes at nå frem til det kommende skoleårs samlæste hold. Se dem her:
http://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/d70e57d2eae1640cafc5bd8bf2be6e8a.pdf
Årskalender
Lægges på hjemmesiden i næste uge
Feriekalender
Lægges på hjemmesiden i næste uge

Første skoledag den 12. august
Første skoledag er søndag den 12. august fra 9.00 -12.00. Alle er selvfølgelig velkomne specielt alle nye
forældre. Programmet for dagen er efter samme model, som vi har haft de sidste år:
9.00
Første skoledag starter. Velkomst /v Torben
9.15
Der ringes ind til første time. Forældre må gerne deltage her.
10.00
Alle forældre på skolen og i børnehuset til møde i de nye udvalg. Tilrettelæggelsen at årets
arbejde
11.00-12.00 Rundbold eller anden aktivitet for de forskellige klasser.
12.00
Skoledagen slut.
Forældreudvalg
Udvalgene bliver lavet i næste uge og herefter lagt på hjemmesiden, så alle ved hvilket udvalg de er i, når
alle udvalg træder sammen på første skoledag d. 12. august kl. 10.00
Skolemad
Der tilbydes igen skolemadsordning for næste skoleår. Der er en prisstigning så det månedlige beløb bliver
225,- Prisen for enkeltdage er fortsat 25,Tilmelding til skolemad vil ske umiddelbart op til skolestart eller i uge 33. Nærmere besked herom op til
skolestart.
Beskrivelse af skolemadsordningen kan læses på vores hjemmeside: http://langsoe-friskole.dk/skolemad-2
Langsø Bussen
De børn som ønsker kørsel med Langsø Bussen, og som i år ikke har været tilmeldt ordningen bedes
indmeldt til kontoret, så ny kørerplan kan laves i uge 32 og herefter udsendes på hjemmesiden.
Langsø Bussen er vores egen busordning for elever, som kommer fra Ørum området og elever der bor på
sydsiden af Tjele Langsø.
Læse mere om busordningen her: http://langsoe-friskole.dk/transport
Kommunikation
Vi skal til stadighed bestræbe os på at gøre vores kommunikation bedre. Vi har et officielt medie hvor alle
officielle udmeldinger kommer, og det er vores hjemmeside. Her skal alt kunne findes. Hvis ikke vil vi gerne
gøres opmærksom på det, som kunne mangle, og på det som måske skulle kunne findes her. Vi vil så få det
lagt ud hurtigst muligt.
I det helt taget, som sagt mange gang før, kontakt os personale hvis I mangler oplysning om noget, eller I
undre jer over et eller andet og gerne direkte på telefon. Så kan vi normalt få løst de fleste spørgsmål.
Når det er sagt, kan vi opleve, at mange oplysninger, vi lægger ud på hjemmesiden og samtid adviserer for
på Facebook, ikke bliver læst.
Derfor: tjek vores hjemmeside – det skal jo alligevel gøres dagligt pga. lektiesiderne. Udover selve det
daglige tjek af lektiesiderne er der kun to andre sider, og det er klassesiderne og siden med Kontor Nyt. Alt
bør kunne findes her. Facebook er ikke der hvor skolens oplysninger lægges ud, men kan være et
supplement hertil.
I skrivende stund er det meget usikkert om vi kan beholde vores Facebook side – pga. persondatoloven.
Vores skoleforening hælder mest til, at vi ikke kan fortsætte med den. Hvis det bliver konsekvensen af
loven, vil vi se på mulighederne for en ny hjemmeside som kan mere.
Jubilæum
Lørdag den 29. september bliver en skoledag. Her skal vores 10 års jubilæum fejres. Mere herom efter
ferien.

Et nyt og spændende skoleår venter forude med masser af læring og oplevelser
Alle ønskes en god sommer
Torben/personalet

