Kontor Nyt – uge 35
Lus
Der er konstateret lus i forskellige klasser og i børnehuset. Så derfor opfordres alle stærkt til at få
kæmmet børnene her i weekenden, så vi gerne er over det, inden vi tager på lejrskole.
Personale
Som udmeldt i går skal vi have ny lærer. Se orientering her:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/15850524433ceb4e6ccf36f6664d8ded.pdf
Skolemad
Vær opmærksom på, at prisen på skolemad er steget. Abonnement (fast ordning hver måned) er
på 225,Se retningslinjer for skolemaden her:
https://langsoe-friskole.dk/skolemad-2
Langsøbusesen
Bussen starter på igen på mandag. Nye busplaner ligger på hjemmeside for både morgen- og
eftermiddagskørsel. Husk at kontakt Richard hvis I ikke en dag skal benytte bussen. Det gælder for
både morgen og eftermiddag. Ny busplan kommer på hjemmesiden i morgen lørdag.
Kontor Nyt
Det er ikke helt klart om kontor fra uge 33 er se af så mange. Derfor kan I finde det på flg.
link:https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/96bb64f949f6a406067a617ef11bd184.pdf

Kontoret
Vi har for tiden vikar på alt kontorarbejdet med bl.a. skolepengeopkrævninger, skolemad og
lignende. Der kan ske fejl i de forskellige udsendelser. Hvis I konstaterer noget som er forkert eller
noget som I er i tvivl om så kontakt Lene, som normalt er på kontoret tirsdag og torsdag.
Arbejdsdag
Husk arbejdsdagen lørdag den 22. september. Fra 9.00-15.00
Jubilæum
Husk også vores jubilæum lørdag den 29. september. Dagen er en skoledag. Program for dagen
udsendes snarest.
Ny medarbejder
Da Sara Faber, der det sidste år har stået for væres rengøring på både skole og i børnehus, er
startet uddannelse, har vi ansat Mie Fussing, som bor i Viborg. Velkommen til Mie.
Nye elever
Vi har i denne uge fået to nye elever. Ylva og Jimmi, der er startet i hhv. 0. kl. og på stamhold 1

De er flyttet til Vammen efter et år i Skotland og kommer ellers fra Tyskland. Så nu får vi alle
virkelig brug for vores sprogkundskaber på engelsk og tysk. Velkommen til jer og jeres mor. Vi ser
meget frem til samarbejdet med jer.
Torben
Kalender:
September:
4.9. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
10.9. Lejrskole 0.-8. kl. til Lejrgården - Dollerup; Hvalpsund
11.9. Lejrskole 0.-8. kl. (0.-4. kl. hjem)
12.9. Lejrskole 5.-8. kl. (0.-4. kl. i skole)
14.9. Skolen lukket. SFO åben
22.9. Fællesarbejdsdag kl. 9.00-15.00
25.9. Fagdag dansk. Elever fri 13.45
28.9. SFO-kaffe
29.9. Jubilæum / Skoledag

