MÅNEDSBREV - SEPTEMBER 2015
TAK FOR SIDST
Fra alle os på Langelinieskolen - en stor tak for opbakningen til skolens fødselsdag.
Der var fuldt hus og lidt til. Desværre måtte vores liveband rykke indenfor på grund af
lidt småregn, men det blev trods alt en rigtig god 105 års fødselsdag.
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SKOLEFOTOGRAFERING
Torsdag d. 1. oktober er det elevfotografering af 7. til 9. klasser i Holsteinsgade.
Mandag d. 5. oktober til og med onsdag d. 7. oktober er der elevfotografering af vores SPK-elever og af 0.
til og med 6. klasse. Fotograferingen foregår på Kastelsvej.
30 33 35
Det ugentlige minimumstimetal for skolens elver er pr. 1. august 30 timer i 0. til og med 3. klasse, 33 timer i
4. til og med 6. klasse – og 35 timer i 7. til og med 9. klasse.
Ovenstående bliver fra mange sider oplevet som en alt for lang skoledag, hvor mange elever er meget
trætte sidst på dagen, hvor udbyttet af de sidste timer for den enkelte elev kan være meget varierende og
hvor mange elever bliver pressede i forhold til at kunne nå frem til fritidsaktiviteter.
Derfor vil vi nu undersøge mulighederne for at afkorte skoledagen og fx veksle understøttende
undervisning til to-voksen timer i den faglige undervisning eller i lektietiden.
Vi skriver ud i et kommende månedsbrev, så snart det er afklaret, om skolen kan opnå en dispensation til at
afkorte skoledagen.
TID TIL SPISNING
Når man ser på klassernes skemaer fremgår det, at den enkelte klasse op mod frokosttid har 15 minutter til
spisning og så efterfølgende har 25 minutter til pause og til at lege. Denne fordeling er fra forældreside
blevet udfordret, da der kan være elever, der oplever ikke at have tid nok til at spise deres mad. Da skolens
elever selvfølgelig skal have den nødvendige tid til at spise, så prøver vi at se på, om fordelingen skal
ændres, så fordelingen bliver 20 minutter til spisning og 20 minutter til pause og leg.
SMS-beskeder i forbindelse med elevers fravær
Der har været skrevet i medierne om muligheden for, at forældre som en særlig service/info modtager en
SMS, når deres børn er fraværende fra skolen. Denne mulighed har været benyttet her på skolen i et stykke
tid, men kun i skolens overbygning – 7. til 9. klasse. Indtil videre er der på grund af praktiske og tekniske
forhold ikke planer om at skolens øvrige klassetrin skal indgå i ordningen.
SENESTE NYT OM BYGGERIET PÅ SKOLEN
I forhold til byggeriet på skolen, så er det planen, at skolens ældste elever i løbet af efteråret rykker ind i
den nye gyldne bygning, med ’Den spanske trappe’. Det er så planen, at den gamle røde bygning i
Holsteinsgade og skolegården skal ombygges og renoveres. Fremdriften i denne del af byggeprocessen er
tilsyneladende forsinket på grund af fejl- og mangeludbedring i de lokaler eleverne skal flytte over i. Når vi
modtager en plan for indflytningen med datoer, bliver de meldt ud til elever og forældre. Og så inviterer vi
nok til lidt åbent hus, for de forældre og naboer, der har tid og lyst til at se bygningen indvendig.
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