Udvalgsønsker for skoleåret 2021-2022
Så er det igen tid til nye udvalg. Da der ikke skal være lige mange personer i hvert udvalg, skal der laves en
”sortering” - denne laver bestyrelsen. Specielt til bygningsudvalget og vedligeholdelsesudvalget vil der blive
set til folks professionelle baggrund og håndelag. Så derfor vil vi gerne, at I også vælger efter faglighed og
viden indenfor de forskellige områder, da vi tit har brug for folk med professionel viden og erfaring. Hver
familie skal stille med en og samme person til et udvalg gennem året. Udvalgsarbejdets omfang svare i tid
til ca. to weekender. Der kan ønskes tre udvalg med 1. 2. og 3. valg. Bestyrelsen/kontoret kan placere
forældre, hvor det nu er nødvendigt og dermed se bort fra de ønskede udvalg. Undertegnede ønsker, hvis
muligt, deltagelse i udvalg:
Rengøringsudvalget:
1. Skolegruppe _____
2. Bortskaffelse af pap, papir og storskrald m.v. _____
3. Børnehavegruppe _____
4. Vuggestuegruppe _____
5. Vinduer udvendig _____
Områdeudvalget: _____
Bygningsudvalget
1. IT-gruppe _____
2. Bygningsgruppe ______
Arrangementsudvalget:
1. Skole forplejning _____
2. Børnehave og vuggestue forplejning _____
3. Aktivitetsudvikling/planlægning _____
PR- udvalg / Profileringsudvalg: _____

Navn (skriv med blokbogstaver) ______________________________________________
Telefon: ________________ mail: ____________________________________________
Forældre til: ______________________________________________________________
Nye udvalg meldes ud til alle forældre på skolen og i BH inden førsteskoledag, hvor alle udvalg træder
samme den 8. august
Se beskrivelse af vores udvalg på hjemmesiden: http://langsoe-friskole.dk/foraeldrearbejde

Sedlen afleveres til Nicolaj eller Torben senest på torsdag den 24. juni - gerne før. Se
kort beskrivelse af udvalgene nedenfor.

Her en forkortet beskrivelse af de enkelte udvalg som bestyrelsen har valgt for
skoleåret. En helt udførlig kan findes på skolens hjemmeside. Det er ud fra denne,
de enkelte udvalg planlægger årets arbejde:
http://langsoe-friskole.dk/foraeldrearbejde

Bygningsudvalget
Bygningsudvalget er det udvalg, som står for at vedligeholde alle bygninger, Dvs. vuggestue, børnehave og
skolebygningerne. Både indvendigt og udvendigt.
Det er vigtigt for driften, at vore bygninger bliver holdt i en god stand, dels for at vores børn har et trygt,
sikkert og sundt miljø at færdes i, men ikke mindst for, at vi kan holde vores udgifter nede, så der er råd til
det ekstra, som gør, vi er en god skole og børnehus.
Der kan sommetider være mange forskellige opgaver inden for meget forskellige fag som skal løses, nogle
kan vente til der er bedre tid, andre skal løses med det samme.
Nogle er opgaver, som kræver, man er faguddannet for at må løse disse, andre må alle løse. Dette gør, at
der til tider kan være en skæv arbejdsfordeling. Derfor er det meget vigtigt at ALLE hjælper til også med de
små ting.
Man kan som følge her af heller ikke, lave en fast fordeling (f.eks. XX tager YY periode eller ligene). Der vil
så være nogle, som vil få rigtig mange opgaver og andre ingen.
Nogen vil være nødt til at tage opgaver løbende, fordi de kræver man er faguddannet til den opgave.
Udvalget er heller ikke opdelt i flere undergrene, eneste undtagelse er IT, hvor der er nogle som varetager
dette selvstændigt. Men de kan stadig trækkes på til andre opgaver hvis nødvendigt.
Ellers kan man ikke forvente, kun at skulle lave noget bestemt.
Det er vigtigt, at man gør sig klart, at dette er et udvalg, hvor man ikke altid kan planlægge, men det
kræver, man sommetider lige må ofre sig lidt.
Der vil også komme større opgaver hvor det kan være nødvendigt at lave et team, som kun beskæftiger sig
med dette projekt, det vil gøre, at andre bliver nød til at træde til andre steder.
Vigtigst er at huske, at man løfter bedst i flok, og at Tordenskjolds soldater også kan have brug for hjælp.
Ligesom det er vigtigt, at man overvejer hvad man kan byde ind med, det kan være man er bedre til at
vaske gulve end man er til at bruge en skruemaskine, og så er det det legale valg.
Og fremfor alt at man er i stand til at kommunikere, det vil sige at bliver man spurgt om man kan løse en
opgave, så svare man! Når siger man ja, så melder man også lige tilbage når det er løst. Er man i tvivl så
spørg.
/Jonas Laursen

Områdeudvalget
Vi tager os af alle udendørs opgaver, som ikke har med bygningerne at gøre. Vores opgaver er bl.a. feje
fliser og skolegården, fjerne ukrudt, græsslåning, klippe hække, beskære træer, sørge for at legepladsen er
i sikkerhedsforsvarlig stand og dokumentere dette, udendørs malerarbejde og ad hoc opgaver, som måtte
opstå. Større opgaver tager vi som regel på arbejdsdagene.
Da meget af vores arbejde ligger i sommerhalvåret, er der ikke så meget til os i vinterhalvåret, vi står Ikke
for snerydningen.
Så har du lyst at arbejde ud i det dejlige danske vejr eller har grønne fingre skal du vælge områdeudvalget
/Ronni Hørlyk

Arrangementsudvalg
Udvalget står specielt to ting. Forplejning til div. arrangementer og hjælp hertil. Dernæst for at skabe
aktiviteter, som kan være med til at samle os gennem fælles oplevelser – der er næste uendelige
muligheder.

/Morten Lange
Rengøringsudvalget
Rengøringsudvalget har til opgave at tager større rengøringsopgaver, som er udover den daglige rengøring
som vi har personale til.
Det kan drejer sig typisk om hovedrengøringsopgaver. Opgaverne fordeles ved skoleårets start og klares på
arbejdsdagen samt planlagte aftener i løbet af året. Er man forhindret på de planlagte tidspunkter
forventes det at man laver aftale om at klare sin del af opgaven en anden dag.
/Maj-Britt Givskov

Profileringsudvalg
Udvalget skal stå for en - gerne, mere professionel PR for vores institution, som kunne være lagt ud fra en
langsigtet strategi – på samme måde som da vuggestue og skolebusordning blev etableret.
Mulighederne er også her mange. Den mere daglige kontakt til div. medier står personalet for.
Udvalgets områder kunne være:
•
•
•
•

Tøj m.m.
Videokanal
PR- kampagner
Facebook

/Jehan Ettema

