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Kontornyt d. 04.11.22 

Rigtig god fredag til alle. Der er en del forskellige 

arrangementer i kalenderen det næste stykke tid, 

så vær gerne særligt opmærksomme på punktet 

”Kommende arrangementer” i dag og de næste 

fredage.  

 

Juleklippedag d. 25.11 

D. 25.11 kl. 8.30-12.35 holder vi juleklippedag på 

Langsø Friskole. Vi har tidligere år været rigtig 

glade for at få besøg af forældre og 

bedsteforældre denne dag, og I er derfor igen 

meget velkomne til at komme og deltage i en 

hyggelig dag i klasserne.  

 

Skoleindskrivning 

Så er det på mandag, kommende elever og deres 

forældre bydes indenfor på Langsø Friskole. Hvis I 

kender nogen, der blot er nysgerrige på vores 

skole og overvejer, om deres barn skal starte hos 

os næste skoleår, er I velkomne til at sende dem 

vores vej på mandag kl. 17.30-19.00. 

 

Elevråd 

Vores meget dygtige elevråd har nu holdt første 

elevrådsmøde og konstitueret sig.  

De har med engagement og gåpåmod taget hul 

på mange vigtige emner, og jeg ved, at de til 

næste elevrådsmøde har planer om at tage hul på 

at arbejde med:  

- Aktiviteter i frikvarterne 

- Morgensamling 

- Indretning på skolen 

- Hvad der gør Langsø Friskole til en god 

skole for børnene 

 

 

 

Derudover har de allerede fået lavet en rigtig fin 

brevkasse, som står ved siden af vores 

vanddispenser. Der kan alle elever nu aflevere 

forslag til drøftelser på elevrådsmøderne.  

Det gør mig stolt at se børnene gå så seriøst til 

opgaven, og jeg er sikker på, at det bærer rigtig 

gode ting med sig at sætte endnu større fokus på 

børnenes stemme.  

 

Fra venstre: David, Louise, Johanne, Jakob, Elias, Ditte 

 

Kommende arrangementer 

07.11: Skoleindskrivning til skoleåret 23/24 

19.11: Julemarked på skolen kl. 10-15 

25.11: Juleklippedag 

27.11: Støtteforeningen afholder Julebanko 

29.11: Forældremøde for 6.-7. klasse 

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

lukket 
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