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Vammen, 9. december 2021

Kære forældre,

I løbet af efteråret 2021 har skolen modtaget en donation på 347.000 øremærket til at indrette et nyt lokale
til undervisning i fysik, kemi og naturfag. Det er særdeles glædeligt, og det betyder, at vi allerede i løbet af
det kommende forår vil kunne tilbyde skolens elever undervisning i splinternye rammer, der er indrettet
præcis, som skolens faglærere har ønsket det. De første indkøb til projektet gøres i indeværende år, og så
skal der bygges om i løbet af vinteren. Vi har valgt en gør-det-selv-model, så de donerede midler i så høj
grad som muligt kan gå til udstyr til undervisningen frem for håndværkerlønninger. Det er bestyrelsens håb,
at vi har jeres opbakning til den prioritering og derfor også kan regne med jeres velvilje nogle timer, når der
skal sættes skabe og borde op. I opfordres til at kontakte Jonas Marquard Laursen på 40 57 50 07 og blive
skrevet på listen over forældre, der vil hjælpe til med projektet.

I børnehuset går det strygende. Det vælter ind med nye børn, og forældreråd, personale og ledelse
samarbejder forbilledligt om at give børnene en alsidig, spændende og udfordrende hverdag, hvor der er
plads til, alle kan trives. I det kommende års budget for børnehuset er der afsat midler til indkøb af nyt
inventar og legetøj, så mulighederne for leg og udvikling kan blive endnu bedre. Året starter i øvrigt ud med
et brag, når Emma og Jesper (forældre til Agnes og Ebbe) i januar arrangerer jagtdag. Der skal hilses på
jagthunde og klargøres fasaner, der efterfølgende skal tilberedes over bål i legepladsens bålhytte. I
børnehuset bliver der både blandt børn og voksne sat stor pris på, når forældre ønsker at bidrage med
idéer og aktiviteter, så hvis I kunne tænke jer at lave et arrangement for børnene, så er det bare at tage fat
i personalet.
SFO’en har været på fisketur. Den har også holdt Halloween-fest, julefrokost, mini-OL, bamsedage,
riddermarked, og så er den flyttet. Ned i gymnastiksalen for at få plads til sine 32 elever fra fem klassetrin.
SFO’en er nemlig for store såvel som for små elever og spiller en meget vigtig rolle i arbejdet med at skabe
sammenhold på tværs af aldersgrupper. Det fungerer glimrende, og fordi der er fokus på udeliv og aktiv
leg, og der hverken er langt til bålplads, kirkeskov eller den grønne kile, er SFO’en et sted, hvor der altid
sker noget spændende.

I forbindelse med konstitueringen af bestyrelsen oven på den udsatte generalforsamling i august meddelte
Morten Lange, at han efter 14 år som bestyrelsesformand ønskede en anden rolle. Det ønske blev
imødekommet, og da Morten samtidig indvilligede i at påtage sig rollen som bestyrelsens næstformand,

blev det sikret, at overgangen fra den ene formand til den anden kunne foregå i ro og orden. Det er vi i
bestyrelsen glade for, og vi skylder alle Morten en stor tak for den enorme indsats, han har ydet for Langsø
Friskole og Børnehus.

Det er nemlig et aldeles attraktivt tilbud, vi forældre hver dag kan sende vores børn af sted til. Særligt er
det værd at fremhæve den stemning og det læringsmiljø, der i samarbejdet mellem lærerne og vores
skoleleder, Torben, er skabt på skolen: Der er et stærkt fællesskab blandt eleverne, man har respekt for
hinanden, for lærerne og man kan som forælder mærke, at skolen er et rart sted at være for eleverne, når
man kommer der. Og man bør som forælder faktisk komme der af og til. Eksempelvis til en
morgensamling. En anden ting, man bør gøre som forælder, er at støtte børnene i at arrangere legeaftaler.
Det gælder alle forældre, uanset om man har børn i skolen eller i børnehuset. Børnene har godt af at
komme ud i andre hjem og af at få besøg, de vil det utrolig gerne, og så gør det bare børnelivet bedre at
have legekammerater.

I bestyrelsen har vi brugt en del af efteråret på at samle op på nogle af de hængepartier, der er opstået
som konsekvens af coronapandemien og fratrædelsen af den tidligere leder af børnehuset. Vi har i den
forbindelse givet vores forretningsorden et eftersyn. Vi har imidlertid også lagt et budget for 2021/2022,
der, trods en forventet nedgang i børnetallet, balancerer på fornuftig vis; vi har forbedret organiseringen
omkring forældrearbejdet (det hører I mere om), og så har vi forberedt det udviklingsarbejde, der sættes i
gang næste år. Når bestyrelsen således samles igen i januar, og når personale, bestyrelse og forældreråd
mødes til en fællesdag i februar, bliver det nemlig for at sætte fælles fokus på, hvordan Langsø Friskole og
Børnehus bliver et endnu bedre sted for børn, elever, personale og forældre. I bestyrelsen mener vi, det er
blevet tid til en grundig evaluering, så vi kan komme godt videre.

Først er det dog tid til noget andet og ligeså vigtigt: Kære forældre! Glædelig jul, godt nytår og mange tak
for at betro Langsø Friskole og Børnehus uddannelsen og pasningen af jeres, for det meste, søde, sjove,
kloge og herlige børn.

På vegne af bestyrelsen,

David Munk-Bogballe

Bestyrelsesformand, Langsø Friskole og Børnehus

