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Kontornyt d. 18.11.22 

Vi er halvvejs igennem november, og rygsækkene 

bliver fyldt op med gode oplevelser og masser af 

læring for børnene på skolen. I denne uge har 7.-

9. klasse været på Naturvidenskabernes Hus for 

at lære om sikkerhedsregler i et fysik/kemi-lokale 

og lave en masse spændende forsøg. Derudover 

har 4.-6. klasse været på besøg på Hobro Friskole 

for at se en forestilling, eleverne har stablet på 

benene. Jeg fornemmede, at alle havde haft en 

god oplevelse, og Ida fra 4. klasse fortæller blandt 

andet:  

”Forestillingerne var rigtig sjove. Der var noget 

akrobatik, noget modeshow med bæredygtigt tøj, 

og så var der også en tryllekunstner. Der var også 

monsterhistorie og kemishow. Det sjoveste var et 

danseshow med en pige, der dansede rigtig 

godt.” 

 

Emneuge i uge 48 

Vores emneuge med fokus på trivsel og teater 

rykker tættere på. Mødetiderne er i denne uge 

anderledes end i de normale uger. 0.-7. klasse har 

følgende mødetider:  

Mandag: 8.30-13.20 

Tirsdag: 8.30-13.20 

Onsdag: 8.30-12.35, grundet kursus for personale 

Torsdag: 8.30-13.20 

Fredag: 8.30-12.35 

8.-9. klasse har andre mødetider - hold øje med 

information fra klasselærer, Louise. 

I emneugen i år er der igen fokus på 

drama/teater, men også i stor grad trivsel. Vi 

vægter gode klassefællesskaber og læringsmiljøer  

 

 

 

 

højt på Langsø Friskole, og er derfor glade for, at 

der bliver mulighed for at arbejde i dybden med 

dette i uge 48.  

 

Skolefest d. 1. december  

Bemærk ændret tidspunkt. Skolefesten holdes kl. 

18.00-20.30. 

Vi holder skolefest d. 1. december, hvor 8.-9. 

klasse fremfører det teaterstykke, de længe har 

arbejdet på.  

0.-3. klasse og deres familier er inviteret til at se 

teater i forsamlingshuset kl. 18.00, og derefter er 

der skolefest på skolen.  

4.-7. klasse og deres familier starter på skolen kl. 

18.00 og er inviteret til forestilling i 

forsamlingshuset kl. 19.00. Bagefter er de igen 

inviteret over på skolen, hvor vi fælles kan få 

rundet en god aften af.  

Skolefesten slutter omkring kl. 20.30. 

 

Bestilling af sandwich til skolefesten 

Pris:  30,- kr. 

Der er i år kun en størrelse (mellem), men I kan 

vælge imellem tre slags fyld: 

- Kylling med bacon 

- Æg og rejer 

- Frikadelle med rødkål + agurkesalat 

Bestilling og betaling kun igennem MobilePay 

Box:  

Nr. 6779LE (Sandwichsalg skolefest, Langsø 

Friskole) 

SENEST TIRSDAG D. 29.11 
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Salg af kage til skolefesten 

Elevrådet står for kagesalg til skolefesten, og de 

får dermed mulighed for at forvalte de penge, de 

tjener på salget.  

 

Kommende arrangementer:  

19.11: Julemarked på skolen kl. 10-15 

25.11: Juleklippedag. Alle har fri kl. 12.35 

27.11: Støtteforeningen afholder Julebanko 

Uge 48: Emneuge 

29.11: Forældremøde for 6.-7. klasse kl. 17-18.30 

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

lukket 

01.12: Skolefest kl. 18.00 til ca. 20.30 
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