Kontor Nyt – uge 10
5.-8. klasse og test
Med den sidste udmelding omkring mere åbning af samfundet er eleverne i 5.-8. kl. nu kommet med. Det
betyder helt konkret, at 5.-8. kl. kan møde én gang om ugen til, som udgangspunkt, udeundervisning.
Hvordan det bliver ift. hvilken dag de forskellige klasser skal møde ind, hvor de skal møde ind og i hvilket
tidsrum, vil kontaktlærerne lægge på klassesiderne senest fredag.
Vedr. test. Vi har indtil videre et testhold fra kommunen, som er her på skolen tirsdag og torsdag.
Skolepersonalet bliver testet og for eleverne i 5.-8. klasse opfordres til, at også de elever bliver testet.
Derfor, hvis eleverne er på skolen disse dage, skal her igen kraftigt opfordres til, at de lader sig teste.
For elever under 15 år skal vi have samtykke fra forældre eller værge hvis elever skal testes. Samtykke kan
findes her: https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/92bf7160a5d5e7bee080a65a2cc6bdec.pdf
Fra næste uge bliver registreringen mere digital og det betyder at alle, som vil testes, skal medbringe
sygesikringsbevis.
Skole-hjem samtaler
Der gennemføres i disse uger skole-hjem samtaler. Det er for alle klasser gennem Teams, dog ikke for 3.-4.
kl. hvor samtalerne er gennemført fysisk. Dette for at både forældre, elever og Brian kunne møde hinanden
”rigtigt”. I næste uge er sidste omgang samtaler for 7.-8. klasse.
Tilbagemeldingerne fra lærerne er, at samtalerne er gået godt og der har været positive tilbagemeldinger
omkring fjernundervisningen – også selvom det specielt i starten gav udfordringer.
Fastelavn
Vi har, som måske mange andre skole på samme tid, opfundet noget nyt nemlig virtuel fastelavn. Der var,
som der skal være til en sådan dag, både udklædning og div. konkurrencer og for eleverne som var på
skolen også tøndeslagning. Det var en rigtig god dag.
Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling er sat til den 27. april. Indkomne forslag skal være formanden i hænde
senest 6. april.
Hvis vi pga. Corona ikke kan gennemføre generalforsamlingen denne dag, flyttes den til 31. august.
Langsø Bussen - mundbind
Elever på 12 år og der over, som kører med vores egen bus, Langsø Bussen, skal bære mundbind.
Omkostninger hermed skal I selv afholde.
Richard giver besked om kørsel til de berørte elever.
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