Kontor nyt – uge 1 2021
I forlængelse af brev – kontor Nyt d. 30.12.20 om forlænget nedlukning kommer er en opdatering
•

Børnehus
Børnehuset er åbent som normalt. Der opfordres dog samtidig til, at forældre, der har
mulighed for at holde børnene hjemme, gør det.
Derfor vil jeg gerne, at hvis nogen af jer forældre, holder jeres børn hjemme, melder dette
ud til personalet i BH, så vi kan tilpasse personalenormeringen efter børnetallet.
Husk det stadig gælder, at aflevering og afhentning kun må ske udenfor eller i garderoben – her
med brug af mundbind.

•

Skolen
Alle elever på alle årgange er hjemsendt. Dermed er det nødundervisning, som vil ske de
kommende uger. Det betyder også, at ikke alle fag vil blive gennemført i hvert fald her i uge
1 og 2. Hvis der sker en yderlige forlængelse, må vi se på hvordan vi kan rumme alle fag.
Mandag vil der på alle lektiesider være lagt opgaver ud til eleverne, som de kan arbejde
med denne dag, måske vil der også fra nogle lærere være indkaldt til undervisning på
Teams, dette vil vi så tilfælde kun gælde fra 5 kl. og op. Hold derfor godt øje med lektiesiderne.
Lærere og SFO har i dag holdt Teamsmøde, så vi har styr på mandag. Mandag mødes alt
lærerpersonale fysisk på skolen, og her vil vi få planlagt hvordan vi griber de kommende
uger an.
Vi har jo en helt ny lærer, Brian, som vi både skal sige velkommen til, og som ikke kender
hverken skolen eller eleverne og også for Mai-britt er det en ny situation.
Hvordan vi får de kommende uger til at forløbe melder jeg ud mandag, men jeg forventer,
som tidligere skrevet, at det bliver som i foråret, hvor lektier og opgaver lægges ud på
lektiesiderne og lærerne så står til rådighed i det tidsrum vi hver dag kører nødundervisning

•

SFO og klubtilbud lukkes
Der er etableret nødpasning for de elever, hvis forældre ikke har mulighed for at arbejde
hjemme eller er ansat i sundhedsjob. Det er her vigtigt at understrege at det er en
”nødmulighed” med pasning under nedlukningen. Derfor, se på hvilke alternativer der kan
være.
Hvis I skulle få brug for nødpasningen alligevel, så tag kontakt til kontaktlærerne så finder
vi en løsning på det.

Hvis der kommer nyt, meldes det ud her på skolens hjemmeside – det betyder også at forældre til
børn i børnehuset skal holde jer opdateret her: www.langsoe-friskole.dk
Hvis I har spørgsmål, må I kontakte mig enten på tlf. 87999301 (skolen) elle mail: torben@langsoefriskole.dk
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