Brev til ansatte, forældre og andet godtfolk på Langsø Friskole
Hej alle sammen
Jeg har ikke givet lyd fra mig siden jeg begyndte på skolen som skoleledervikar for ca. 14 dage
siden, - nu sker det!
Lidt om mig:
Født og uddannet i THY, - først landmand så lærer
Fast friskolelærer i 14 år
Derefter friskoleleder i 14 år på Gudenådalens Friskole
Børnehavepædagog i Norge i 2 år
Herefter jobs som friskoleledervikar på forskellige friskoler og det er også i denne rolle, jeg nu er
på Langsø Friskole. Jeg er her indtil, der bliver ansat en blivende skoleleder.
Mail: uffekirk1@gmail.com Telefon: 6057-5436
Jeg er vild med det Grundtvig – Klodske menneske- og skolesyn.
Derfor glæder det mig, at der er morgensang på skolen hver dag og at der på hjemmesiden bla.
står at
• vi lægger vægt på samtale
• vi møder eleverne på deres niveau
• vi giverplads til, at læring ikke altid går efter en på forhånd fastlagt progression
• og, at fortælling, specielt i historie og kristendom, har en tydelig rolle.
Jeg er glad for at være her. Der er mange gode kræfter på spil, - både lærere og alle andre, så der
sker meget her på skolen og jeg vurderer, at undervisningen er super og up to date.
Folk viser hensyn og brænder for, at skolen skal fungere optimalt, og det er jo det, der gør, at
skolen er levende og lykkes med sit formål.
Børnene er venlige, skønne og arbejdsomme – YES!
Der er ”positive ioner” i luften, når man kommer i børnehuset og samarbejdet m. Nikolaj og
personalet er super.
Regler, paragraffer og kontrol er gode at have, men hvis ikke tillid, nænsomhed, den gode vilje,
indlevelse og faglighed er dominerende, kan det første være ligegyldigt. Heldigvis oplever jeg, at
de 5 nævnte begreber i høj grad er i spil her på skolen! - HURRA for det!

Tilsyn
Desværre blev skolens tilsynsførende, der skulle have været her i den forgangne uge, forhindret,
men han kommer senere.
Brobygning og skolepraktik
8 klasse har været i brobygning i denne uge og skal i skolepraktik i næste uge.

Emneugen flyttet
Jeg skal lige meddele at emneugen er flyttet fra planlagte uge 14 til uge 17. – mere herom senere.
Næste skoleår
Kalenderen for næste skoleår kommer ud om ikke så længe, – Allerede nu kan jeg meddele, at
skolen traditionen tro begynder efter sommerferien lørdag den 6. august.
Vi er desuden ved at afklare, hvem vi skal søge støttetimer hjem til til næste skoleår. Jeg snakkede
med psykologen, Helle fra PPR Viborg i torsdags og hun fortæller, at hun desværre slutter pr 1.
april som skolepsykolog på vores skole.
En ny begynder først til maj. Vi er ved at lave en plan, selvom det hele bliver lidt forsinket i år.
I relevante forældre bliver selvfølgelig kontaktet i løbet af april angående afklarende møder osv.
Disse møder med den nye psykolog begynder så først i maj måned.
Arbejdsgrupper
Uden jeg ved så meget om det, er det vel nu, at de relevante forældre arbejdsgrupper
(pedelgrupper osv.) skal til at være aktive, - her i foråret? – men der er sikkert allerede en plan.
TAK for en meget god og dejlig modtagelse fra jer alle, det bliver godt at arbejde sammen i de
kommende måneder.
God weekend til alle!
u.

