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FORÆLDREEVALUERING AF FOLKESKOLEREFORMEN
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Torsdag d. 19. marts kl. 18 inviteres skolens kontaktforældre og andre interesserede forældre
på skolen, til i et fremadrettet perspektiv at være med til at evaluere folkeskolereformens
fremdrift her på skolen.
Mødet afholdes på Kastelsvej 58 og programmet for aftenen udsendes i starten af marts
måned. Forud for mødet forventer bestyrelsen at foretage en elektronisk evaluering blandt skolens forældre.
Resultatet af denne undersøgelse fremlægges d. 19., hvor der også vil være oplæg og drøftelser. Skolen er vært ved
lidt let spisning.

SKOLEDAGE HEN OVER SKOLEÅRET MED ÆNDRET MØDETID FOR SKOLENS ELEVER
Første skoledag efter sommerferien møder eleverne kl. 8.45.
Skolens fødselsdag afholdes sidste torsdag i august måned. Programmet for dagen slutter omkring kl. 21.30 og derfor
eleverne møder først kl. 8.45 dagen efter.
Sidste skoledag inden efterårsferien er der TRIM-dag/ skolernes motionsløb. Eleverne møder kl. 8 og har fri efter
TRIM-dagens afslutning kl. 11.55.
Sidste skoledag inden juleferien er der juleafslutning i klasserne og i kirken. Eleverne møder kl. 8 og har juleferie
kl. 11.55.
Sidste skoledag inden sommerferien er der sommerafslutning i klasserne og til sidst i skolegården. Eleverne møder
kl. 8 og har sommerferie kl. 11.55.
Skolens KKFO har uændrede åbningstider på ovenstående dage.

HVORDAN MELDER JEG MIT BARNS FRAVÆR TIL SKOLEN
Jf. Folkeskolelovens § 39 fremgår det, at skolens leder påser, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i
undervisningen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom. Stk. 2. Er en elev udeblevet fra
undervisningen, skal forældrene, jf. § 35, personligt eller skriftligt give skolens leder oplysning om grunden hertil.
Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder forlange lægeattest herfor.
I vores daglige praksis på Langelinieskolen betyder det, at I som forældre skal skrive til jeres barns klasselærer, når
jeres barn har været fraværende fra skolen. Klasselæreren registrer elevernes fravær og skolelederen modtager
denne registrering for alle skolens elever hver måned. Hvis forældre ønsker deres barn fritaget fra en enkelt time op
til en hel skoledag, sker det ved at skrive til barnets klasselærer. Hvis forældre ønsker deres barn fritaget fra den
normale undervisning af mere end en dags varighed - fx ifbm. afholdelse af ekstra ferie, skal forældrene udfylde en
blanket, der ligger på skolens forældreintra. Blanketten sendes til skolens mail eller til klasselæreren via skolens
intra.

PLAN FOR OPSTART AF EAT PÅ KASTELSVEJ 58
Opstarten af EAT-boden er nu aftalt til tirsdag den 3. marts 2015!
Ugeplan
Uge 8
Uge 8
Uge 8
Uge 8
Uge 8-9
Uge 9
Efter uge 9

Opgaver frem mod d. 3. marts
Reoler bliver sat op i depot overfor EAT
Startpakke med løst inventar bliver leveret i EAT
Emballage til selve maden bliver leveret
Informationsmateriale bliver sendt til skolen med kuffertpost og deles ud i hver klasse
EAT IT bliver åbnet op for forældre
Smagsprøver foran skolen (evt. i forældrecafé,) plakater til info osv.
Boden bliver endelig godkendt af fødevarestyrelsen, når den er ibrugtaget

God vinterferie
Langelinieskolen

