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Skolens ledelse har de seneste uger været til møder om status ifht. byggeriet i
Holsteinsgade.
Desværre ser det ud til, at entreprenøren har problemer med at overholde tidsfrister
ifht. afleveringen af den nye bygning 7 ud mod Livjægergade.
Vi håber fra skolens side, at det bliver muligt at fastholde den overordnede byggeplan, således at skolens
mellemtrinsklasser som planlagt kan flytte til Kastelvej 58 til sommer – og at mellemtrinsklasserne og deres
lærere kan vende tilbage til en færdigbygget skole i Holsteinsgade til august 2016. Og så håber vi, at skolens
fødselsdag til august 2016 også bliver en indvielsesfest af den bedste slags.

LEKTICAFE DET KOMMENDE SKOLEÅR
De seneste år har vi på Langelinieskolen i lighed med alle andre Københavnske folkeskoler tilbudt en frivillig
lektiecafe for alle skolens elever. For skolens mindste klasser har vi opfordret til, at alle elever kom i
lektiecafeen, men på de øvrige årgange har det være helt op til eleverne og deres forældre, hvorvidt de
ønskede at benytte dette tilbud.
Efter et kommende folketingsvalg bliver lektiecafeen imidlertid obligatorisk for alle skolens elever. I praksis
kommer det til at betyde, at hvis der afholdes valg før elevernes sommerferie, så starter vi det kommende
skoleår med en obligatorisk lektiecafe for alle skolens elever. Hvis valget først afholdes efter sommerferien,
så gøres lektiecafeen obligatorisk så hurtigt som muligt efter valgdatoen.
Vi skriver ud til alle elever og forældre om indhold, placering og opstart af den obligatoriske lektiecafe, så
snart vi kender valgdatoen.

NY AFTALE OM LÆRERNES ARBEJDSTID
Der er nu mellem de relevante parter indgået en ny aftale om lærernes arbejdstid på de københavnske
skoler gældende for det kommende skoleår. Da den nye aftale ligger tæt op af de aftaler som lærere og
ledelse tidligere har indgået her på Langelinieskolen, så forventer vi ikke, at den nye aftale i praksis kommer
til at betyde mærkbare ændringer for skolens elever eller forældre.

BESØGSDAG D. 28. MAJ
Den 28. maj er der besøgsdag for de børn (og deres forældre), der starter i vores nye børnehaveklasser til
august 2015.
Alle børn og deres familier modtager en invitation pr. brevpost og der bliver også lagt information om
besøgsdagen på skolens hjemmeside.

BRUG AF MOBILTELEFONER
Langelinieskolens trådløse internet er i lighed med andre københavnske skoler sat op på en sådan måde, at
eleverne i princippet kan logge sig på skolens trådløse net og gå på internettet. I skolebestyrelsen har vi
vedtaget en politik for brug af mobiltelefoner og internet i skole og KKFO-tiden. Denne politik danner
grundlag for, hvordan skolens personale handler ifht. vores elevers brug af internettet og mobiltelefoner.
Men samtidig vil vi fra skolens side opfordre til, at I som forældre også tager en snak med jeres børn, om
hvordan denne ’frie’ adgang til internettet på en god og tillidsfuld måde kan forvaltes af jeres børn.

BLANDET NYT
Vores tre nye geder ser nu ud til så småt at have fundet sig tilrette i den gamle forstanderhave på
Kastelsvej. Dermed er der langsomt åbnet op for at dyrelegepladsen kan indgå i den daglige undervisning
og i KKFOens aktiviteter. På sigt er det planen, at vi skal have fem geder og at vores kaniner også skal flyttes
over i nye dejlige rammer og dermed være naboer til gederne.
Vores klatrevæg på Kastelsvej er ved at være klar til brug. I den kommende tid modtager personalet et
kursus i brug af klatrevæggen. En del af klatrevæggen vil blive åbnet i frikvarterer og pauser, men af
sikkerhedsmæssige årsager kun den del af væggen, der kan benyttes af børn uden at der samtidig står
voksne ved siden af.
I slutningen af denne uge går anlægsgartneren i gang med at lægge kunstgræs på de nedslidte græsflader i
skolegården på Kastelsvej. Når vi har valgt at lægge kunstgræs på en del af skolegården skyldes det, at
meget af græsset næsten er slidt væk og at vi ønsker at etablere en overflade, der i lighed med
kunstgræsbaner til fx fodbold, kan tåle et stort dagligt slid.
Mandag d. 4. maj startede der nye elever i skolens modtagelsesklasse - M2. Eleverne går i en klasse hos os
med op til 12 elever. Klassen har mellemtrinselever, der ikke taler dansk godt nok til at gå i almen
folkeskoleklasse. I M2 klassen lærer de fortrinsvis dansk og matematik, og så snart deres dansk er godt nok
til at de kan følge med i en alderssvarende undervisning, så skifter de skole til deres distriktsskole i
København.
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