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Torsdag d. 19.3 kl. 18-20.30 havde skolebestyrelsen inviteret til evaluering af
folkeskolereformen for skolens forældre.
Vi var i alt 50 der mødte frem for at komme med forslag og kommentarer til
lektiecafe/faglig fordybelse, bevægelse i undervisningen, understøttende
undervisning, forældresamarbejde - f. eks. hvilke forventninger og ideer har vi til forældreinddragelse og
samarbejde? Hvordan kan vi som forældre inddrages eksempelvis i Åben Mark uge og undervisningen
generelt? – og til mødetid og skoledag - f. eks. hvordan skal skoledagen se ud for skolens elever? En lang
dag? Samme timetal hver dag? Skal overbygningen møde kl. 8?
Vi takker for fremmødet og aftenens input kommer fremadrettet til at indgå i planlægningen af det
kommende skoleår her på Langelinieskolen.
Skolens forældre kan læse om, hvad der konkret kom ud af aftenen på skolens hjemmeside/ Skoleporten
under punkterne ’Skolebestyrelsen’ og ’Folkeskolereformen’.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING
Skolebestyrelsen har nu udarbejdet en skriftlig beretning for kalenderåret 2014. Beretningen kan læses
under punktet’ Skolebestyrelsen’ på skolens hjemmeside/ Skoleporten.

BLANDET NYT
Vi er i disse dage ved at afslutte evalueringen af første skoleår med Folkeskolereformen. Både forældre,
elever og personale har bidraget. Dermed lægges der op til en lang række mindre eller større ændringer i
forhold til den måde vi har arbejdet med reformtankerne dette skoleår. Inden vi går på sommerferie skriver
vi ud til alle forældre om konsekvenserne og hvad ændringerne kommer til at betyde i forhold til elevernes
skoledag.
I ugen efter påske henter vi vores første lille gedeflok, der kommer til at bo side om side med vores kaniner
i den gamle forstanderhave på Kastelsvej. Når gederne er fladet godt til hos os, vil de kunne få besøg af
klasserne og indgå i undervisning og aktiviteter i skole og KKFO.
Vi er nu jævnligt i dialog med forvaltningen ifht. etableringen af et signalreguleret fodgængerfelt i
Classensgade. Som det ser ud lige nu, bliver placeringen mellem Livjægergade og Nordborggade – og
planen er i skrivende stund, at fodgængerfeltet skal stå klar til august (2015).
Omkring d. 1. maj starter der en M2-klasse i tilknytning til Langelinieskolen. Klassen kan rumme op til 12
elever. Klassen placeres i nogle nabobygninger til skolen og flytter først til vores egne lokaler, når skolen er
helt færdigbygget, men det er personale fra Langelinieskolen, der skal varetage opgaven. En M2-klasse er
en Modtagelsesklasse for børn, der kommer til Danmark og som ikke kan tale dansk. M2 betyder at det er
mellemtrinselever fra 4. til 6. klassetrin. Vores naboskole Skolen på Strandboulevarden har en M1-klasse,
der rummer indskolingsbørn. Børnene går typisk i en modtagelsesklasse mellem tre til 12 måneder
afhængig af, hvornår deres sproglige niveau er så godt, at de kan blive udsluset fra M2-klassen til deres
distriktsskole. I det omfang det er muligt, deltager børnene i M2-klassen, med støtte fra M-klassens lærere,
i undervisningen sammen med vores almene klasser.
Venlig hilsen Langelinieskolen

