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Vi er nu i gang med evalueringen af folkeskolereformen her på Langelinieskolen.
Både elever, personale og forældre har mulighed for at komme med forslag til,
hvordan vi fremadrettet kan arbejde videre med de mange tiltag, der er sat i spil i
reformen.
Et af de vigtige tiltag i reformen er en højere grad af forældreinddragelse og
indflydelse. Det er derfor særlig vigtigt for bestyrelsen at høre jeres holdninger til og visioner for
folkeskolereformens udformning på vores skole.
Skolebestyrelsen inviterer kontaktforældre og andre interesserede forældre til cafemøde i pædagogisk
center (biblioteket) på Kastelsvej 58, 2 sal i den hvide bygning torsdag d. 19.3 kl. 18-20.30.
Følgende emner vil danne afsæt for debatten ved mødet:
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?
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?

Det vil være muligt at diskutere emner ved forskellige cafe/emneborde i runder på 20 min., hvorefter vi
rokerer. Jeres input vil blive skrevet ned og brugt som inspiration til at udforme de retningslinjer, som
skolebestyrelsen vil udarbejde i forbindelse med folkeskolereformen 2.0 – og som input, sammen med
input fra elever og personale - til planlægningen af det kommende skoleår her på Langelinieskolen.
Skolen vil undervejs i løbet af aftenen byde på lidt mad og drikke.
Tilmelding sker til skolens kontor senest mandag d. 9. marts kl. 12.

NYT OM BYGGERIET PÅ SKOLEN
Hermed orientering vedr. tiltag i aktiviteter i forbindelse med vores byggeri.
 Kastelsvej 58: Udbedring af fejl og mangler i bygning 2, 3 og 4 mangelarbejder pågår. Lofter i
klasselokaler med undtagelse af gange er udført, døre mm. udskiftes. Mangelliste grundlag for
udbedring. Der holdes møder ca. hver 14 dag.
 I den gule bygning på Kastelsvej skal der ske ændringer så der kan være seks klasselokaler klar til
undervisning ved skoleårets start til brug for mellemtrinet. Rådgiver holder møde med brugerne for
fastlæggelse af indhold og tidsplan.
 Helhedsrenovering på Kastelsvej. Plan for indhold og tidsplan for udførelse pågår.
 Etablering af renovation på Kastelvej. Rådgiver v. Marianne Lundberg udarbejder projekt som
brugerne og KEJD renovation v. Helene Wulff skal godkende. Der skal udarbejdes tidsplan for
udførelse også set i forhold til helhedsrenovering på Kastelsvej 58. Det kan anbefales indtil
udførelse at flytte skolens container.
 Nybyggeri af bygning 7 i Holsteinsgade 41 pågår: Der indkaldes til møde med brugerne i marts, hvor
der gives en orientering om byggeriet og tidsplan.
 Projekt for ombygning og helhedsrenovering af bygninger i Holsteinsgade – bygning 5 og 6: Fokus
på tilgængelighed, skolegård, cykelparkering, renovation og byggeplads.
 Pladsdannelse på Holsteinsgade. Der er sendt forslag til økonomiforvaltningen med henblik på en
dialog med fonde.

LASERPENNE
Vi er på skolen blevet kontaktet i forhold til, at der er elever, der har haft en laserpen med i skole.
Laserpenne kan give øjenskader, og for nylig var der et indslag på DR om at laserpenne i dag kan være så
kraftige, at selv meget kortvarig belysning af øjet (1/10 sekund) kan give varige øjenskader og sågar
medføre blindhed. I indslaget nævnes det, at læger beretter om at "på seks måneder har syv børn fået
varige øjenskader, efter de har leget med laserpenne".
Se link: http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/Kontant/2015/02/18/123804.htm
Problemet er at brug af laserpenne er ureguleret i Danmark, og mange ofte ikke er klar over hvor kraftig en
laserpen de har købt.
På Langelinieskolen og i Langelinieskolens KKFO er vi opmærksom på ovenstående, og vi anser laserpenne
på niveau med farligt legetøj. Derfor er det ikke tilladt at medbringe laserpenne på skolen eller i vores
KKFO. Hvis en elev alligevel medbringer en laserpen, vil den blive inddraget af vores personale – og kan så
efterfølgende afhentes af elevens forældre efter dialog med skolens ledelse.

SKAK I SKOLEN OG I KKFOen
Der har helt tilbage i den tidligere skolebestyrelse været et ønske om at starte skoleskak her på
Langelinieskolen.
Tidligere har vi desværre ikke haft medarbejdere, der kunne påtage sig opgaven, men alting forandrer sig
og nu er vi så heldige, at vi kan sende nogle lærere og pædagoger fra skolen og fra KKFOen på skakkursus.
Således kan vi senest til august starte op med skakaktiviteter – både i skolen og i KKFOen. Herom nærmere.

LØBEHJUL OG SKATEBOARD
Vi har stadig udfordringer med at nogle af vores elever medbringer løbehjul og skateboard i skoletiden. De
nuværende regler er, at hvis løbehjul og skateboard skal medbringes ind på skolens område, skal de være i
en taske eller i en pose. Både færdsel på gange og trapper og leg i frikvartererne i vores lille skolegård,
rummer som tingene fungerer lige nu - ikke plads til løbehjul og skateboard.
Fremadrettet drøfter vores elevråd om de kan finde alternative løsninger og om der måske kan findes en
løsning, der både tilgodeser elevernes ønsker og samtidig tager hensyn til sikkerhed og ikke slider for meget
på skolens bygninger.

Venlig hilsen
Langelinieskolen

