Kontor Nyt – uge 3
At komme ind på skolen
Det vil fra mandag gælde, at alle forældre og andre voksne kun må hente og aflevere elever og materialer
ved indgangen foran ved lærerbordet og dette med brug af mundbind. Børn og forældre kan altså ikke
bevæge sig rundt på skolen efter søgning af div. materialer.
Fjernundervisning
Materialer til fjernundervisning vil ligge på bordet ved trappen i indgangen foran lærerbordet.
Lærerne lægger de opgaver ud for alle klasser, som eleverne skal arbejde med. Alt dette bør kunne findes
på lektiesiderne. Hvis enkelte elever gerne vil arbejde med mere så kontakt lærerne.
Skole- hjemsamtaler
Samtalerne gennemføreres som planlagt, dog er de flytte i tid og form så de som udgangspunkt bliver til
onlinemøder. Se mere herom på de forskellige klassesider: https://langsoe-friskole.dk/klassesider
Sygdom
Ved elevsygdom er det stadig vigtigt, at skolen får besked som normalt inden kl. 8.30
Nødpasning
Fra næst uge vil der ikke være lærere på skolen om mandagen og fredagen kun en SFO medarbejder.
Mette Brinch
Som I ved, har Mette B. været fraværende siden september måned. Det har nu medført, at Mette har
opsagt sin stilling ved os med sidste dag ved udgangen af januar måned.
Mette startede i august 2012 og har jo gennem årene været med til at sætte sit præg på skolen. Mette har
en stærk faglig profil specielt indenfor danskfaget hvor hun bl.a. har stået for læsetestning af elever. Hertil
har hun været kontaktlærer ad flere omgange.
Mette har været savnet i år. Hun er nu nået frem til at hun skal videre. Mette ønskes held og lykke
fremover og med ønske om, at hun finder det hun søger. Tak for din tid på Langsø Friskole.

Torben
Kalender:
Januar:
Skole-hjem samtaler gennemføres sidst i måneden. Se klassesiderne.
Februar:
Uge 5 Årsopgave - projektuge Udskudt
4.2. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
3.2. Projektfremlæggelse 6.-8. kl. Udskudt
4.2. Projektfremlæggelse 6.-8. kl. Udskudt
Uge 7 Vinterferie. (SFO åbent efter behov)
12.2. Fastelavn fri kl. 13.00

