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Kontornyt d. 23.09.22 

Rigtig glædelig fredag og tak for en god uge til 
alle.  

 

Ekstra fælles arbejdsdag d. 28.09 kl. 16.30 

Fra Anne Faber:  

Vi har en del opgaver, som ikke nåede at blive 
lavet på den planlagte arbejdsdag og derfor 
har tovholderne bestemt at prøve at samle 
hjælpere nok, så vi bliver færdige. 

Vi starter med pizza til aftensmaden kl. 16.30, 
og ca. kl. 17.00 springer vi i gang med de 
forskellige opgaver. Husk at tilmelde jer hvis I 
vil spise med, så vi ved hvor mange vi skal 
bestille mad til. 

Tilmelding til Anne senest tirsdag d. 27.09 kl. 
12.00 på anne@langsoe-friskole.dk eller 
23409304 eller ring til 87999301. 

ALLE er velkomne uanset hvilket 
forældreudvalg, du er i, og om du er 
bedsteforældre eller anden pårørende. 

Vi vil gerne arrangere børnepasning, så 
forældrene får frie hænder, og håber at der er 
nogle forældre der vil være tovholder for det, 
der er mulighed for at vi kan lave en mini 
biograf på skolen. Giv lyd til Anne hvis du kan 
hjælpe med børnepasningen.  

 

Orientering om videregivelse af elevdata i 
forbindelse med søgning af tilskud til generel 
befordring 

I forbindelse med søgning af tilskud til generel 
befordring på Langsø Friskole, skal I som 
forældre orienteres om, at elevdata 
videregives til Fordelingssekretariatet. 
Fordelingssekretariatets persondatapolitik 
findes på Fordelingssekretariatets 
hjemmeside: https://www.fskr.dk/it-og-
persondata/persondatapolitik.aspx 

 

 

 

Idrætsemneuge 

I uge 41 har vi traditionen tro idrætsemneuge. 
Mødetid mandag til torsdag er i denne uge kl. 
8.30-13.20. Ugen vil byde på fælles 
opvarmning i skolegården hver dag og masser 
af forskellige aktiviteter og bevægelse i løbet 
af dagene.  

Fredag d. 14.10 holder vi Skolernes 
Motionsdag. Mødetid denne dag er kl. 8.30-
12.00. 

 

Varme og strøm 

Vi oplever på Langsø Friskole lige som mange 
andre, at der i dette år er store udgifter til 
varme og strøm. Vi vil derfor opfordre alle til 
at medbringe varmt tøj og hjemmesko, når de 
koldere dage nærmer sig.  

Derudover vil vi gerne bede om, at elevernes 
egne computere er fuldt opladede hjemmefra 
hver dag.  

 

Kommende arrangementer: 

D. 28.09 kl. 16.30: Ekstra fælles arbejdsdag 

D. 01.10: Børnedyrskue 

Uge 41: Idrætsemneuge 

14.10: Skolernes motionsdag 

Uge 42: Efterårsferie 

 

Rigtig god weekend. 

 

/Karoline 
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