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GODT NYTÅR
2100 København Ø
Tlf.: 35289696
Vi håber, at I er kommet godt ind i det nye år.
mail@langelinieskolen.kk.dk
2015 bliver forhåbentlig et rigtig godt og spændende år for alle på Langelinieskolen.
www.langelinieskolen.kk.dk
Vi har som de seneste år stadig nogle store bygge og reform-udfordringer, der ligger
foran os.
Sidste fase af udbygningen af skolen til fem spor kommer nok til at fylde i 2015 og til at kræve en del af
både elever, forældre og ansatte. Vi må så glæde os til, at vi inden al for længe står med en helt
nyrenoveret skole, med rigtig gode faciliteter til både elever og ansatte. Godt skal det blive, men der er
altså lige det sidste seje træk hen over 2015.
Og ellers bliver vores væsentlige fokus i 2015 det forsatte arbejde med implementeringen af
folkeskolereformen og på at gøre vores skole til en rettighedsskole.
Vi kan ud fra indskrivningstallene til de kommende børnehaveklasser nu se, at vi allerede til august 2015
kommer til at oprette fem spor. Det udfordrer os selvfølgelig på pladsen, når skolen samtidig er under
ombygning, men det er samtidig meget positivt, at opleve den store søgning der er til skolen.
NYT OM FOLKESKOLEREFORMEN
Med afsæt i folkeskolereformen er der dette skoleår som bekendt sat en lang række tiltag og
forandringsprocesser i gang på skolen. I løbet af februar og marts evaluerer personalet reformens samlede
fremdrift, så ændringer og justeringer kan indgå i forbindelse med planlægningen af det kommende
skoleår.
Skolebestyrelsen står for inddragelse af skolens forældre i evalueringen af reformen. Hvordan denne
inddragelse kommer til at finde sted er endnu ikke fastlagt. Herom nærmere.
RETTIGHEDSSKOLEN
Se venligst nyhedsbrev fra skolens Rettighedsråd lagt på elev- og forældreintra.
EAT I INDSKOLINGEN
Lige inden jul fik en opdatering fra de byggefolk, der er ved at lægge sidste hånd på EAT-køkkenet i
Indskolingsbygningen på Kastelsvej. Status er, at alle køkkenfliser nu er monteret og at 80 procent
ventilationsarbejdet er udført. Der er leveret inventar og entreprenøren har meddelt, at der arbejdes med
færdiggørelse af EAT-boden i de første to uger af 2015 - med aflevering d. 16. januar. En mulig startdato for
EAT på Kastelsvej er derfor omkring d. 21. januar. Forældre til elever på Kastelsvej modtager nærmere
besked, så snart vi ved mere.
LANGELÆSELINIEN PÅ KASTELSVEJ
Langelæselinien på Kastelsvej afholdes uge 2-6 (begge uger inkl.). Det betyder, at vi starter tirsdag lige efter
juleferien med daglig læsning fra morgenstunden kl. 8.00 – 8.20.
Langelæselinien varetages af den lærer, som har klassen i deres første undervisningslektion. Eleverne
møder i deres klasselokale med mindre andet aftales.

Venlig hilsen Langelinieskolen

