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Kontornyt 16.09.22 

Glædelig fredag til alle. Det har været en 

begivenhedsrig uge med gode arrangementer i 

kalenderen. Og apropos kalenderen er 

årskalenderen nu at finde på skolens hjemmeside 

igen - den findes under ”Om skolen”.  

 

Ugen, der gik 

Alle forældremøder er nu afholdt, og vi siger tak 

for nogle gode møder. Hvis der er nogen, der ikke 

havde mulighed for at deltage, vil referat fra 

mødet være at finde på klassesiderne. 

7. klasse deltog i onsdags i en lille udgave af 

Danmark Rundt, hvor de sammen med tre 

cykelryttere cyklede fra Tjele Gods til Langsødal 

for at bakke op om det gode formål, der samles 

ind til. De sluttede af med saftevand, kage og 

slikposer, og jeg har indtryk af at alle havde en 

god og hyggelig eftermiddag sammen.  

I onsdags var der også cirkus i Børnehus og SFO, 

og jeg var så heldig at sidde med som tilskuer. Jeg 

er meget imponeret over, at børn i så mange 

forskellige aldre kan stå sammen om at lave så fin 

en forestilling. Jeg synes, det var utrolig dejligt at 

se så mange fremmødte og oplevede rigtig god 

stemning og smil på læberne.  

 

Personale 

I har formentlig opdaget, at Mette er tilbage på 

sin pind igen, og det er vi rigtig glade for. 

Derudover vil I kunne møde et nyt ansigt på 

skolen de næste fire uger, da Olena er startet i 

virksomhedspraktik hos os. Hun gør sammen med  

 

Kirsten rent på skolen og i Børnehus og hjælper 

med at løse andre praktiske opgaver.  

 

Fælles arbejdsdag lørdag d. 17.09 

HUSK fælles arbejdsdag i morgen, lørdag, kl. 9-15. 

Der skal meldes afbud til tovholderen på 

udvalget, hvis man er forhindret. Se udvalgene på 

hjemmesiden.  

 

Kommende arrangementer 

D. 17.09 kl. 9-15: Fælles arbejdsdag  

D. 01.10: Børnedyrskue   

Uge 41: Idrætsemneuge 

14.10: Skolernes motionsdag 

 

God weekend til alle. 

 

/Karoline 

 

mailto:mail@langsoe-friskole.dk

