Kontornyt uge - 41
Skolernes Motionsdag
Som alle andre skole afholder vi den årlige Skolernes Motionsdag i morgen. Der står løb på programmet for
alle eller cykling for eleverne fra 6.-9. kl. Vi slutter dagen kl. 12.00.
Åben skole
Så har vi igen åben skole for alle interesserede. Denne gang er dagen d. 28. oktober.
For de af jer som ikke kender vores åbne skoledage, ja så er dagene helt almindelige skoledage, hvor vi
indbyder alle til at komme med og deltage i dagene. Dette for at lave en dage hvor forældre kan møde
andre forældre og vide at det helt legalt at komme på skolen – en form for ”officiel” forældredag. Når det
er sagt, så husk at alle forældre altid kan komme og deltage i timer og skoledage – det ser vi faktisk gerne.
Uddannelsesaften for 8.-9. kl. på Hammershøj Skole
Aftenen er obligatorisk for elever i 9. kl. og et tilbud for 8. klasse. Uddannelsesaftenen afholdes på
Hammershøj Skole kl. 18.00-20.00
Uddannelsesaftenen foregår på følgende måde:
• Der er oplæg klokken hel og halv
• Oplæggene varer ca. 20 minutter
• Der er fire oplæg for hver uddannelse
• Der er skilte på dørene, så du kan se hvilken uddannelse, du kan høre om
Vigtigt: Social- og Sundhedsskolen (SOSU) og International Baccalaureate (IB) på Viborg Katedralskole har et
oplæg i starten. Asmildkloster Landbrugsskole og Forberedende Grunduddannelse (FGU) har to oplæg i
starten.
Hvis du/I vil høre SOSU, IB, FGU eller Asmildkloster Landbrugsskole er det derfor vigtigt at starte aftenen
der.
Se indbydelse her:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/a85e7c71c1b665b7b529199a19b7a8d6.pdf
Faguge i uge 43
Vi afholder en faguge i uge 43. Ugen vil specielt for 8.-9. kl. rumme indhold og intro til den naturfaglige
prøve. For de øvrige klasser og lærere vil timerne blive brugt til forskellige emner hvor eleverne kan få et
løft i forskellige faglige områder. Skema over lærer og klasser samt hvornår eleverne har fri er lagt på
klassesiderne: https://langsoe-friskole.dk/klassesider
Skoleindskrivning
Tiden for skoleindskrivning nærmer sig. Det bliver i år mandag den 8. november kl. 17.30, så hvis I kender
forældre, hvis børne skal starte i skole til sommer, så er det med at få fortalt om vores skole, så de kommer
med denne aften.
Torben
Kalender:
Oktober:
15.10. Motionsdag. Elever fri kl. 12.00
Uge 42 Efterårsferie. SFO åben efter behov
Uge 43 Faguge
28.10. Åben Skole

November:
8.11. Skoleindskrivning til næste skoleår kl. 17.3019.00
10.11. Erhvervsmesse i Viborg for 8.-9. kl.
10.11. Udd. aften for 8.-9. på Hammerhøjs Skole
20.11. Julemarked 10.00-15.00
Uge 47 Emneuge - Teater for 8.-9. klasse
25.11. Skolefest kl. 18.00-21.45

