Kontor Nyt - sommerbrev
Endnu et skoleår er gået, og igen er rigtig meget sket. Vi kunne ved skoleårets start, byde velkommen til det
største elevhold vi har haft – 94 elever i alt. Det er nok noget over, det gennemsnit vi vil have over år, og
sammenholdt med de forskellige årganges størrelse vil vi nok i de kommende år se et fald i elevtallet.
Glædeligt er det samtidigt, at, undtagen i et eneste tilfælde, så har vi i alle år fået 100 % tilgang af børn fra
vores egen børnehave og det betyder vi 10. august kan byde velkommen til 5 nye elever i 0. klasse.
Året har igen budt på mange af de arrangementer, som efterhånden er blevet en fast tradition som f.eks.
lejrskole, dramauge, skolefest, Luciaoptog, årsopgave, og meget meget mere. Det har været et godt skoleår
med en god harmoni på skolen og i klasserne.
På personaleside bød vi jo velkommen til to helt nye lærere, Louise og Karoline, endda nyuddannede, og i
oktober måned kom Lone til. Alle har gjort det rigtig godt, og er sprunget til alle opgaver med stort gå på
mod - også på opgaver, som i udgangspunktet ligger langt væk for lærergerningen. Samlet set har
personalegruppen fungeret rigtig godt og fundet et godt fælles grundlag for undervisningen, og måden vi
alle er sammen på.
Af de store ting der er sket i år, men endnu ikke synlige, er erhvervelsen af gymnastiksalen og de to
nabogrunde over ved kirken. Det har været en lang proces, som først nu er ved at komme helt i mål. Det er
både en investering i de kommende år, men også fremtiden. Vi mangler massivt plads på skolen, så disse
erhvervelser giver nu mulighed for, når økonomi er til det, at vi kan tager fat på de ønsker og behov vi har,
så vi hele tiden kan udvikle skolen. Nogle af de ønsker vi har er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupperum
Garderobe
Fællesrum - samlingssted,
Naturfagslokale til både F/K, geografi og biologi og N/T
Flere små rum - fx mødelokaler.
Lærerværelse.
Bibliotek
Endnu et klasselokale

Sommerudflugt
Årets tur gik til toppen af Danmark, nemlig området omkring Skagen med besøg først på Grenen med gåtur
langs stranden og så ud på spidsen med et ben i begge farvande Kattegat og Skagerrak. Dernæst til Den
Tilsandede Kirke og sidst tur til Råbjerg Mile. En super tur med godt vejr og igen med alle elever sammen på
kryds og tværs.
Sommerfest
Som vi har tradition for holdt vi sommerfest for vores afgangselever. 9 elever, Olivia, Karoline, Mathilde,
Lærke, Freja, Lucas M. Lucas L. Mikkel og Chabrina skulle vi sige farvel til fra vores ældste klasse og også
Anna fra 6. og Elisabeth fra 4. klasse. De fortsætter nu deres skolegang på mange forskellige skoler.
Som traditionen er, fik de et par ord med fra undertegnede og en tale fra deres kontaktlærer, Karoline, som
tog udgangspunkt i mange af de oplevelser de som klasse og underviser har haft sammen. Bl.a. historier og
udtalelser som:
”Det er ikke godt at spise en økologisk agurk, fordi den ikke indeholder vand”
”Hvilket fag har vi egentlig?”
Eller:
"Nu har du snart snakket så meget, at vi forstår endnu mindre, end da du startede.

”hvorfor siger man "Fiskemanden", når det ikke nødvendigvis er en mand?”
Også eleverne holdt tale ved Mikkel Winther, som meget fortalte om elevernes syn på personalegruppen
og sit syn på sin skoletid her på Langsø Friskole – tak for gaverne
Sidst fik alle elever, som sluttede på skolen, den obligatoriske kasket, i år i en opdateret blå udgave, som vi
håber, I vil tage på ved fremtidige gamle elevarrangementer samt en skoleudtalelse.
Alle ønskes I held og lykke fremover, og vi vil gerne både have besøg af jer, og høre om hvordan det går jer.
Jeg er sikker på, at I om år vil tænke tilbage på lærerige, trygge og gode år på jeres nu gamle skole.
Vi har også sagt farvel til vores rengøringsmedarbejder, lærervikar, medhjælper i børnehus og SFO gennem
flere år Chanette. Jeg ved, jeg på alle medarbejderes vegne kan sige, at vi vil komme til at savne din sikre
hånd om de arbejdsopgaver du har haft, og ikke mindst den tilgang du har haft til børnene i børnehuset og
eleverne på skolen. Du ønskes al held og lykke fremover.
Skolepenge
Der er nogle små stigninger i skolepengebetalingen pr. 1. august 19. Takstblad kan ses her:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/ea6a2486e3aa3951921b5b99559194b8.pdf
PC- fra 6. klasse
For alle elever fra 6. klasse og op gælder, at de selv skal have deres egen bærbare PC med i skole. Der er
ikke specielle krav til den. Vi har mulighed for at installere Windows 365 og evt. andre programmer.
Lejrskoler
Vores lejrskoler ligger i ugerne 35 og 37.
I uge 35 går turen igen til Lejrgården ved Hvalpsund. Fra tirsdag den 27.8. til torsdag den 29.8. skal alle
elever af sted på den årlige lejrskole for alle elever, dog skal 0. – 3. klasse kun overnatte en gang og
eleverne skal derfor hentes af jer forældre onsdag den 28. august. Mere herom når tiden nærmer sig.
I uge 37, fra 8.-13. september, skal vores ældste elever i 7.-8. kl. på lejrskole. Turen går igen til Tjekkiet med
actionaktiviteter i området Cesky Raj og med besøg i Prag.
Som tidligere udmeldt opkræves et deltagergebyr på 1000,Klasseskemaer for 19-20
Nye skemaer kan findes på hjemmesiden eller på nedenstående link:
https://langsoe-friskole.dk/skema-1617
Forældreudvalg
Nye forældreudvalg kan ses på hjemmesiden eller her på linket:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/67f6e0f4dc8a54433ab973db173c64ed.pdf
Kalender
Opdateret kalender for 19-20 skoleåret kan findes på hjemmesiden eller på nedenstående link:
https://langsoe-friskole.dk/aarskalender-201617
Feriekalender
Også feriekalender kan findes på hjemmesiden eller på nedenstående link:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/4e1c00c0927d19fda791c8564f050e0c.pdf
Fokuspunkter for kommende skoleår for skole og forældregruppe
Skolen:
1) Valgfag
I 7.- 8. kl. vi skal ifbm. ny lovændring tilbyde valgfag med prøve i 8. klasse. Det betyder, at de elever, som
efter sommerferien starter i 7. klasse, skal til prøve, når de slutter 8. klasse i et af de valgfag, som skolen
tilbyder. For eleverne udbydes billedkunst og madkundskab. Valget er bindende, så det skal gøres med

omhu. I tilfælde af få tilmeldinger til et af valgfagene, kan skolen beslutte ikke at tilbyde dette, og alle skal
så have det ene fag, som bliver udbudt. Valget skal ske umiddelbart efter sommerferien.
2) Fokus på læsning og de praksis/musiske fag
Vi vil fortsætte vores fokus på læsning gennem både ALKALÆR, men også suppleret med læsesystemer
tilpasset den enkelte elev. Vi fortsætter med læsescreening, så vi mest muligt sikre os at opfange
læseproblematikker hurtigst muligt. Hertil har vi til det kommende skoleår planlagt året med mulighed for
støtte til klasser gennem tolærerordning, og ekstra kursustimer til de elever som måtte have behov for det.

Forældregruppen (Fra bestyrelsen v/ Morten Lange)
Forældreengagement og forældrearbejde
Vi er på vej ind i Langsø Friskoles 12. skole år. Det har været spændende og lærerigt at deltage i. En ting er
sikker, der er altid noget at tage fat i. Dette uagtet om vi tænker på administrative eller praktiske opgaver.
I de 11 år har vi løst talrige opgaver, Det har altid været muligt at mobilisere kræfter til af få løst de
praktiske opgaver og det er vigtigt det fortsætter. Nogle gange har det dog været vanskeligt at "stille hold".
Det er vigtigt at vi ikke slider "Tordenskjolds soldater" op, men søger for at vi alle tager hver vores andel af
opgaverne.
Antallet af opgaver vil til en hver tid være nogenlunde konstant, med udsving omkring de større projekter
der skal udføres.
Der er grundlæggende 2 typer af praktiske opgaver vi forældre forpligter os til løbende at løse.
1. "Daglige" tilbagevendende opgaver såsom ophængning af hylder og knager, fejning af skolegård
hækklipning, græsslåning, rengøringsopgaver, afvikling af sommerfest, generalforsamling.
2. "Større" opgaver/projekter såsom renovering af bålhytte, ombygninger, hovedrengøring,
vinduespudsning m.m.
Principielt skal alle daglige (1) opgaver håndteres af de respektive udvalg, efter behov og på passende
aftalte tidspunkter, men ikke på de 2 årlige fælles arbejdsdage (april og september).
"Større" opgaver/projekter (2) vil typisk blive håndteret på de 2 fælles arbejdsdage eller i "specialudvalg".
"Specialudvalg" er projektspecifikke udvalg, der selv planlægger og udfører en given opgave.
Bestyrelsen har i foråret 2019 valgt at fokusere yderligere på at få så mange forældre som muligt til at
deltage i dette forpligtende fællesskab. Alle forældre har ved indskrivning af deres børn i skole eller
børnehus forpligtet sig til at deltage i de fælles opgaver. Heldigvis deltager også flertallet af familier, og det
er præcis det, vi gerne vil sikre fortsætter, samt opfordre alle forældre, som har vanskeligt ved at få
prioriteret disse opgaver tilstrækkeligt til at deltage fremadrettet. Jo flere vi er, jo nemmere overskueligt
bliver det for alle. Det er ikke bunker af timer der kræves af den enkelte.
Bestyrelsen er meget bevidst om og accepterer at ikke alle kan præstere det samme. Det er dog vigtigt at
alle deltager med det man kan. Det er jo det man har forpligtet sig til og også det eneste rimelige for alle
"de andre". Deltag med det du kan. Så bliver alle glade.
Når du i udvalget bliver spurgt om at deltage i en aktivitet, så vær god at give den der spørger en
tilbagemelding. Det er lidt belastende at være tovholder på en eller flere opgaver og så skulle rykke
gentagende gange blot for at finde ud af om der er folk til en opgave. Meld tilbage om du kan deltage eller
ej. Kan du ikke deltage, så giv et bud på hvornår du i givet fald selv kan udføre en andel af den samlede
opgave.

Vi har i bestyrelsen drøftet hvorledes vi kan understøtte at alle deltager. Vi tror stadig på at vi kommer
længst af frivillighedens vej. Vi vil rigtigt gerne undgå ekstra forældrebetaling, "bøder" eller lignende for
manglende deltagelse i løsningen af de fælles opgaver. Det bør kunne gå af frivillighedens vej.
Vi vil prøve at være bedre til at få booket de datoer hvorpå den enkelte skal deltage i arbejde på skolen.
Dette således at alle kan få det lagt i kalenderen. Vores tro er at hvert medlem i udvalgene skal forvente at
deltage i arbejde ca. 1-2 timer 6 gange i løbet af skoleåret. Det tror vi er realistisk og også overkommeligt
for de fleste.
Lad os nu gå på sommerferie og så tage fat i opgaverne i det nye skoleår. Vi vil i lighed med tidligere år
mødes i de respektive udvalg første skoledag. Der vil vi prøve at booke alle til de datoer den enkelte skal
deltage i arbejde. Er man forhindret og dermed får behov for at "bytte", er man selv ansvarlig for dette.
Tak til alle forældre som dagligt er med til at få skolen og børnehus til at fungere i form af udførelse af
ovenstående opgaver. Det giver god mening at deltage i dette, da det jo er vores egne unger som nyder
godt heraf.
Alle forældre og børn på Langsø Friskole og Børnehus ønskes hermed en god sommerferie - på gensyn
Med Venlig Hilsen
Morten Lange

Skolen starter op igen lørdag den 10. august kl. 9.00 med første skoledag og møde i de nye
forældreudvalg kl. 10.00.

God sommer til alle

/TK

