Kontor Nyt – uge 19
Bestyrelse
Ved årets generalforsamling, som fandt sted den 24. april, fik vi valgt nye medlemmer til bestyrelsen.
Sammensætningen af den nye bestyrelse kan findes på vores hjemmeside:
https://langsoe-friskole.dk/bestyrelsen
Personalet, i både børnehus og på skolen, ser frem til samarbejdet med den nye bestyrelse. Det er helt
afgørende, at der til stadighed er forældre og skolekredsmedlemmer, som stiller sig til rådighed for vores
institutioner og det var godt, at vi igen år kunne besætte alle poster i bestyrelsen med kampvalg på flere
poster, selvom fremmødet i år kunne have været større.
Som forventet blev vores nuværende tilsynsførende Karin Hyldebrandt genvalgt for en 2-årig periode.
Valg
Det kommende valg er nu blevet udskrevet og det bliver den 5. juni. Som tidligere skrevet kan udfaldet af
valget få store konsekvenser for de frie skoler. Uden her at blive politisk vil jeg dog minde om den
faktaskrivelse, som vores skoleforening, Dansk Friskoleforening, har lavet. Se den her:
https://www.friskoler.dk/fileadmin/filer/Kampagner/Valgmateriale_2019/Valgpakke_2019_FINAL.pdf
Emneuge - uge 21
I uge 21 genopliver vi minisamfundsugen, som vi med stor succes har prøvet flere gange tidligere. Eleverne
skal søge job og arbejde i forskellige forretninger, og det hele løber af stablen om aftenen den 22. maj efter
sponsorcykelløbet. Minibyen åbner kl. 18.30 med tale fra byens borgmester (det er som altid en elev) og
med div. boder og forretninger. Spisning er også muligt, da støtteforeningen sælger pølser og kartoffelsalat.
Byen lukker kl. 20.30 og herefter oprydning. Slut kl. 21.00.
Sponsorcykelløb
I morgen udleveres sponsorseddel til vores årlige sponsorcykelløb, som i år igen finder sted ifbm. byfest
ugen i Vammen i uge 21. Selve løbet foregår onsdag den 22. maj fra kl. 17.00 og en time frem. Eleverne skal
senest møde 16.45 og gøre klar til løbet.
Eleverne kan tegne sponsorrater på et fast beløb eller pr. kørt kilometer på en time. Sponsorere kan findes
ved familie og venner, men ikke ved erhvervsdrivende i Vammen (det dur ikke at 90 elever løber
mekaniker, frisør og købmand på dørene) De indkørte penge bliver det i to puljer. Én til opsparing til
lejrskole og én til klassekassen.
Søndersøløbet
Da der er kommet nye regler for Søndersøløbet, som afholdes 28. maj, må vi ændre lidt på det tidligere
udmeldte. Det betyder således, at alle elever tager med til Viborg om dagen og på den ene eller anden
måde deltager i løbet. Alle elever fra 0.-4. kl. skal deltage i Skoleløbet. Elever fra 5.-6. kl. deltager i
Skolestafetten og elever fra 7.-8. kl. deltager som hjælpere for de yngre klasser.
Om aftenen afholdes hovedløbet, Søndersøløbet. Her er det frivilligt for eleverne i 5.- 8. kl. om de deltager
(pt. er 14 elever tilmeldt) Til aftenløbet skal alle møde kl. 19.00 ved Brænderigården (jeg aftaler nærmere
med eleverne) I skal selv stå for transport til og fra Viborg, som vi plejer. Selve løbet starter kl. 19.30 og alt
efter løbetid er vi færdige senest omkring kl. 20.30.
Torben
Kalender:
Maj:
17.5. St. Bededag Skole og SFO lukket
Uge 21 Emneuge elever fri kl. 13.50 (mødepligt)
28.5. Søndersøløbet i Viborg.
28.5. SFO-kaffe
30.5. Kr. Himmelfartsdag - Skole og SFO lukket
31.5. Skole og SFO lukket

