Kontor Nyt - uge 16
Mere åbning
Med den seneste aftaler, som gælder fra i dag, er det fortsat 50% fremmøde for 5. – 8. klasse, men
dog med den mulighed, at eleverne kan møde til udendørs undervisning i den uge, hvor de
normalt skulle være hjemme. Det er også en mulighed, at den del af undervisningen fortsat kan
afvikles online uden fremmøde på skolen.
Vi vil selvfølgelig gerne benytte os af muligheden for at få eleverne mest muligt tilbage, men det
skal dog give mening, når vi kalder elever ind til udeundervisning, og her spiller vejret jo en helt
afgørende rolle og hertil også hvilket fagligt stof, der skal arbejdes med.
Samtidig er vi stadig underlagt alle de hidtil gældende regler herunder, at der skal være færrest
muligt lærere ved den enkelte klasse.
Datoer for dage med udeundervisning vil lærerne lægge op på klassesiderne.
Vikarer
Vi har de seneste dag været udfordret af sygemeldinger hos to lærere og har heldigvis kunnet få
timerne dækket. Det giver dog altid noget bøvl – både når vi ikke har eleverne på skolen og nu
også, når det er onlineundervisning. Det betyder, at der vil kunne ske ændringer i det planlagte
undervisningsområde og i sluttidspunkt.
En ekstra hånd - lærer
Frem til sommer er Maxi Damgaard-Kiib startet hos i et arbejdsforløb. Maxi har tidligere været
lærer på Nørreå Friskole i 9 år. Maxi vil som udgangspunkt være tilknyttet 1.-2. klasse.
Skolepenge
Vær opmærksom på en lille stigning i betalingen for børn i børnehuset pr. 1. maj
Skolekredskontingent
Der blev i sidste uge omdelt brev og kontingentopkrævning til alle i Vammen og nærmeste opland.
Som tidligere udmeldt sker opkrævningerne, for I forældre til børn i skole og børnehus, med
betalingerne for april måned.
Udmeldelse eller ændringer
Ved udmeldelse eller ændringer af tilbuddet i skole, SFO eller børnehus skal dette ske på officielt
papir, som findes på hjemmesiden: https://langsoe-friskole.dk/indmeldelsespapir-mm
/TK

