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Kontornyt d. 28.10.22 

Tak for et glædeligt gensyn med alle efter en 

velfortjent efterårsferie. Det har været en rigtig 

god uge med spændende begivenheder. Der 

kommer her et lidt længere skriv end sædvanligt 

med oplysninger om løst og fast.  

 

Solformørkelse 

Tirsdag var der delvis solformørkelse og efter en 

fælles forklaring om fænomenet til 

morgensamling, var alle eleverne i løbet af dagen 

ude for at se det på himlen. Sådan nogle dage 

med fælles oplevelser på tværs af alle aldre gør 

indtryk. Der var smil og spænding at spore, da 

solmørkelsesbrillerne kom på. Jeg håber, I 

forældre har fået anledning til at høre om det 

derhjemme. 

 

Elevråd 

Vi har nu taget hul på etablering af et helt nyt 

elevråd. Det blev i mandags præsenteret på 

morgensamling, og allerede nu er der på alle 

årgange fra 4.-9. klasse valgt både en 

repræsentant og en suppleant. Lone og jeg selv er 

tovholdere på elevrådet og vil afholde første 

møde på onsdag d. 02.11. Jeg glæder mig meget 

til, at vi i endnu større grad sætter fokus på 

børnenes stemme og den demokratiske dannelse 

på skolen. Vi er spændte på at se, hvad 

elevrådsarbejdet fører med sig i løbet af 

skoleåret. Der vil blive holdt elevrådsmøde én 

gang om måneden, og elevrådet vil have ordet til 

morgensamling den næstkommende mandag. 

Hvis man som forældre er interesseret i at 

deltage i en morgensamling, hvor man får indblik 

i elevrådets arbejde, kan man få muligheden 

disse mandage. Derudover er I som forældre 

selvfølgelig altid velkomne til at komme og 

deltage i vores morgensamlinger.  

 

Personale 

Olena, som er i virksomhedspraktik hos os, er 

forlænget frem til jul. Det er vi rigtig glade for, da 

det blandt andet betyder, at vi kan få løst flere 

rengøringsopgaver end tidligere. Derudover har 

det også givet Kirsten mulighed for at være en del 

af morgen-SFO’en i nogle dage, og det har rigtig 

stor værdi.  

 

Skoleindskrivning til skoleåret 23/24 

D. 7. november afholder vi skoleindskrivning til 

skoleåret 23/24. Der vil være mulighed for 

rundvisning på skolen, at få informationer om 

skolegang på Langsø Friskole, og børnene vil få 

mulighed for at få en lille smagsprøve på det at gå 

i skole sammen med klasselærer, Mette 

Svolgaard. Derudover vil Anne Faber være til 

stede for at fortælle om vores SFO. Find 

indbydelse til aftenen på hjemmesiden under 

”Nyheder” og del gerne denne vidt og bredt.  

 

Julemarked på skolen 

Marlene har for 4. år i træk arrangeret 

julemarked på skolen den 19. november kl. 10-

15. Et hyggeligt, lille julemarked med i år over 25 

stande. Her sælger b.la. forældrerådet småkager 

m.m. De ældste elever sælger juletræer og 

pyntegrønt, og 0.-1. klasse har tombola. Hos 

standholderne kan der købes alt, hvad der hører 

julen til. Det er lige fra spegepølser og 

honningkager til strømper og adventskranse. 

Anne og arrangementsudvalget holder åbent i 

caféen igen i år. Så tag hele familien med til 

smagen og duften af jul på skolen. 
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Støtteforeningens Julebanko 

Søndag d. 27. november kl. 13.00 afholder 

støtteforeningen julebanko i Vammen Kultur- og 

Forsamlingshus, Nørregade 23, Vammen. 

Der er mange gode præmier, og der kan vindes 

både flæskesteg og andesteg. 

Alle er velkomne, og vi håber, så mange som 

muligt har lyst til at bruge en søndag eftermiddag 

i godt selskab. 

 

Besked til skolen om elevfravær 

Det er lang tid siden, vi har givet informationer 

om, hvordan vi som skole ønsker at modtage 

besked om elevfravær, så for god ordens skyld vil 

jeg blot lige orientere her.  

Hvis et barn ikke kommer i skole, gives besked til 

skolen inden kl. 8.30. Dette gøres ved enten at 

ringe eller skrive en SMS til tlf. 23 40 93 04. Hvis 

vi ikke har fået besked, kontakter en lærer jer i 

løbet af formiddagen. Giv altså som 

udgangspunkt ikke information direkte til 

klasselæreren om sygemeldinger, da der kan 

være dage, hvor pågældende lærer ikke er på 

skolen, og informationen derfor går tabt.  

Hvis man som forældre ønsker at tage sin elev ud 

af skolen i flere sammenhængende dage grundet 

rejse eller lignende, skal der laves aftale med 

skolelederen.  

 

Skolemælk 

Af flere årsager har vi ikke længere skolemælk på 

skolen. Først og fremmest fordi der var så få 

tilmeldte, at Skolemælk egentlig ikke tilbyder 

levering. Derudover er det også 

energibesparende at fjerne et stort og næsten 

tomt køleskab, hvilket er i tråd med mange af de 

overvejelser, vi som institution gør os lige nu,  

 

hvor energipriserne fortsat er langt højere end 

budgetteret med.  

 

Tilfælde af fnat 

Der har på skolen været et enkelt tilfælde af fnat i 

starten af efterårsferien. Den pågældende elev 

kom i behandling med det samme og har ikke 

været tilbage i skolen flere dage efter. Man anses 

som smittefri 8-10 timer efter behandling, 

hvorfor der ikke har været risiko for smitte, siden 

eleven vendte tilbage til skole. Jeg vil dog 

opfordre til ekstra opmærksomhed, hvis der viser 

sig symptomer på fnat. Der kan læses mere om 

fnat på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 

https://www.sst.dk/da/viden/sygdomme/smitso

mme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-

aa/fnat  

 

Kommende arrangementer 

07.11: Skoleindskrivning til skoleåret 23/24 

19.11: Julemarked på skolen kl. 10-15 

27.11: Støtteforeningen afholder Julebanko 

OBS! D. 30.11: Skoledagen slutter kl. 12.35. SFO 

lukket 

 

… Og dermed ikke flere ord herfra i denne 

omgang. I ønskes alle en god og lun 

efterårsweekend. 

 

/Karoline 
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