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Kontornyt d. 25.11.22 

Jeg vil starte med at sige tak for en hyggelig 

juleklippedag i dag. Der har været rigtig god 

stemning på hele skolen, og det har været skønt 

at åbne dørene for så mange forældre og 

bedsteforældre - tak for besøg og for hjælpen 

med klipperiet. I år har vi for første gang også 

haft et træværksted i salen, så der har været 

endnu flere kreative evner i spil end tidligere. 

 

Emneuge næste uge 

Som tidligere skrevet har vi i næste uge emneuge 

med fokus på trivsel og drama. Hold øje med 

information fra klasselærere. Mødetiderne i uge 

48 for 0.-7. klasse er:  

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 

 

Skolefest 

Se Kontornyt fra d. 18.11.22 for yderligere 

information. Der kan bestilles sandwich til 

skolefesten:  

Bestilling og betaling kun igennem MobilePay 

Box: 

Nr. 6779LE (Sandwichsalg skolefest, Langsø 

Friskole) 

SENEST TIRSDAG D. 29.11 

 

 

 

 

 

Derudover mangler elevrådet stadig hjælpere til 

kagebagning, så hvis I har mulighed for det, tager 

vi gerne imod en kage d. 1. december, som 

elevrådet kan sælge om aftenen.  

 

December-hygge 

December nærmer sig med hastige skridt, og det 

glæder jeg mig til. Der er altid en særlig stemning 

på skolen i juletiden, og den vil vi gerne værne 

om. Derfor vil vi til morgensamlingerne i 

december sætte ekstra fokus på at starte dagene 

stille og roligt ud med fælles sang og juletid, og 

jeg ved, at klasselærerne også sørger for ekstra 

hyggestunder i klasserne i løbet af december. 

Vær gerne opmærksomme på, om eleverne skal 

have en lille gave eller lignende med i skole.  

 

Kommende arrangementer 

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 

21.12: Juleafslutning. Mødetid: 8.30-12.00 

22.12-03.01: Juleferie. SFO åben ved tilmelding 
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