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Kontornyt d. 09.09.22 

Kære alle,  

Ugen går endnu en gang på hæld. Heldigvis er 
der gode nyheder at gå på weekend med. 

 

Personale 

Vi har siden skoleårets start haft en ledig 
stilling slået op, og det er nu lykkedes os at 
finde den helt rigtige til at besætte denne. 
Det betyder, at Bibi Andersen starter som 
lærer hos os på Langsø Friskole d. 1. oktober. 
Bibi har tidligere arbejdet mange år på en 
friskole og glæder sig til at starte hos os.  

Fie, som ind til nu har været vikar, er dermed 
hos os måneden ud, og det er vi rigtig glade 
for. 

Maxi, som har været vikar for Mette siden 
skoleårets start, har i dag sidste dag på Langsø 
Friskole. Vi har været meget glade for alt det, 
Maxi har bidraget med, og ønsker hende al 
held og lykke i hendes videre færden.  

Det betyder også, at Mette fra på mandag d. 
12. september igen er tilbage, og det glæder 
vi os meget til.  

 

Fælles arbejdsdag 

Nu er der ikke længe til den første fælles 
arbejdsdag i skoleåret 22/23. Vi regner med, 
at alle dukker op og bidrager til de mange 
opgaver, der skal løses. Hvis man alligevel af 
den ene eller anden grund skulle være 
forhindret, er det vigtigt, at der meldes afbud  

 

til tovholderen på det udvalg, man er med i. 
Udvalgene og tovholdere kan ses på 
hjemmesiden under ”Om skolen” og dernæst 
”Udvalg”. 

 

Kommende arrangementer 

Forældremøder:  

• 6.-7. klasse: D. 13.09 kl. 19-21 

• 8.-9. klasse: D. 14.09 kl. 19-21 

• 0.-1. klasse: D. 15.09 kl. 19-21 

D. 12.09 kl. 19: Ekstraordinær 
generalforsamling  

D. 14.09 kl. 14.15: 7. klasse deltager i 
Danmark rundt. Husk at tjekke cykler 

D. 14.09 kl. 14.30-16.00: SFO og Børnehus 
afholder cirkus. Billetter kan stadig købes i 
både SFO og Børnehus. Alle, både store og 
små fra nær og fjern, er velkomne til at købe 
billetter. Der tages ikke imod MobilePay. 

D. 17.09 kl. 9-15: Fælles arbejdsdag  

D. 01.10: Børnedyrskue 

 

Tak for endnu en god uge og rigtig god 
weekend til alle. 

 

/Karoline 
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