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Nyhedsbrev d. 13.03.23 

Kære alle, 

Hermed et kort nyhedsbrev om de ting, der rører 

sig på skolen for tiden.  

 

Gåtur mandag morgen 

Elevrådet har gennem den seneste tid forsøgt at 

indsnævre de områder, de gerne vil arbejde med 

på skolen. Et af forslagene, der er kommet fra 

elevrådet, er at indføre fælles gåtur for hele 

skolen hver mandag morgen. Det har personalet 

bakket op om, og der har derfor været første 

mandagsgåtur i dag. Der bliver gået tur i alt slags 

vejr, så I må gerne hjælpe med at sørge for, at 

børnene er klædt på efter vejret mandag morgen. 

Det er dejligt at se, at elevrådet kommer med 

gode forslag med ønske om at gøre hverdagen på 

Langsø Friskole endnu bedre. Jeg ved, at de har 

flere gode projekter på vej.  

 

Skoleleder 

Der afholdes i morgen, tirsdag, 

ansættelsessamtaler med ansøgerne til 

skolelederstillingen, og det er dermed håbet, at 

den helt rigtige skoleleder snart er på plads. Ind 

til da vil Morten Lange fra bestyrelsen være 

konstitueret i rollen som skoleleder. Han vil være 

at finde på kontoret nogle timer om ugen.   

Og med det sagt, så har jeg, som I ved, sidste 

arbejdsdag på Langsø Friskole på onsdag d. 15. 

marts. Jeg håber, at jeg får mulighed for at sige 

endeligt tak for denne gang til en del af jer i løbet 

af de næste to dage, da jeg har sat stor pris på 

samarbejdet gennem årene.  

 

 

 

Personale 

Ida Langberg startede d. 1. marts som ny lærer på 

Langsø Friskole. Hun er klasselærer for 0.-1. 

klasse, og har også sin daglige gang nogle enkelte 

lektioner om ugen i nogle af de andre klasser. Jeg 

håber, at en del af jer har fået mulighed for at 

hilse på Ida, og at I vil være med til at give hende 

en god og tryg start som lærer på skolen. Vi er i 

hvert fald meget glade for at have budt hende 

velkommen.  

 

/Karoline 

 

 

mailto:skoleleder@langsoe-friskole.dk

