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Velkommen til 
Th. Langs Skole 
og 
Børneuniverset
Vi forventer, at du som 
forælder på Th. Langs Skole og i 
Børneuniverset kan stå inde for 
vores værdigrundlag, og at du 
deltager i skolens liv og bidrager 
til fællesskabet. Vi forventer, at 
du deltager i forældremøder, 
samtaler og forældrekredsmøder. 
Derudover har vi en række faste 
traditioner i løbet af skoleåret, 
som børn og voksne ser frem til 
bl.a. skolens fødselsdag, julestue, 
teateraften, forårskoncert og 
skolefest. 

Th. Langs Skole er en fri grundskole med tilhørende 10. klasse, børnehaveklasse 
SFO og børnehave.
Th. Langs Skoles menneskesyn er baseret på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
Den enkelte elev skal støttes i at forstå sig selv som en del af en større helhed, og 
dermed i både at opnå tro på egne muligheder og i at udvikle forståelse for andre 
kulturer, for medbestemmelse og medansvar og for rettigheder og pligter.
Skolens værdigrundlag er baseret på et læringssyn, der har det mål at fremme 
elevernes faglige dygtighed, færdigheder og selvstændige tænkning gennem et 
alsidigt og varieret tilbud af arbejdsmetoder og udtryksformer, hvorigennem 
eleverne sikres lyst til at lære og fordybe sig.
Th. Langs Skoles undervisningssyn afspejles gennem en undervisning, der tager 
udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og giver mulighed for fordybelse 
og faglig udfordring.
Undervisningen er endvidere baseret på en dannelseskultur, hvor eleverne 
udfordres kropsligt og æstetisk, således at fantasi, kreativitet og skabende 
virksomhed bliver vigtige elementer i elevernes læreprocesser.

Skolens værdigrundlag



Vores vision
Th. Langs Skole skal være en tydelig undervisnings- og kulturinstitution, i tidssvarende 
fysiske rammer, hvor mennesker i fællesskaber trives og er nysgerrige, skabende og 
deltagende verdensborgere. 

På Th. Langs Skole
Er du som elev altid repræsentant for skolen

Må du ikke indtage alkohol, energidrikke, snus eller andre former for rus-
midler i skoletiden.   

Tolererer vi ikke mobning, heller ikke på de sociale medier.

Skal du skal være over for andre, som du selv ønsker, at de skal være over for 
dig.

03

Computer fra 3. klasse. 

Eleverne skal selv medbringe computer 
fra 3. klasse. 

Nærmere information om, hvad 
computeren skal have af software, ligger 
på skolens hjemmeside.

Lokaleudlån 

Det er muligt at låne skolens lokaler 
til brug ved fødselsdage eller andre 
klassearrangementer. 

Du kan kontakte afdelingsleder Allan 
Gert for mere information.



Børneuniverset og det nye Lille Hus
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I maj 2021 kunne vi med stor glæde byde 30 nye børnehavebørn velkomne i vores 
nye børnehave, Børneuniverset. Børneuniverset ligger i det nyrenoverede Lille Hus, 
hvor vores to yngste indskolingsklasser også holder til. 

Forældrene i Børneuniverset har dannet børnehavens forældreindflydelsesorgan 
(FIO), som har afholdt deres første møde. Vi glæder os snart til at kunne fortælle 
mere. 

Kantinen
I kantinen arbejder vi for tiden for at få det økologiske sølvmærke. Vores nye kon-
cept med dagens ret, mere grønt og flere økologiske råvarer er en kæmpe succes. 
Så stor at vi er nødt til at ændre retningslinjerne for køb i kantinen. 

Når du sætter penge ind på dit barns kantinekonto, så husk at skrive navn og 
klasse på indbetalingen. Du kan MobilePay på 69 271.
Beløbene registreres hver morgen kl. 8. Vi kan desværre ikke registrere 
indbetalinger i løbet af dagen. 
Vi opfordrer til, at du som minimum indsætter 50 kr. pr. gang. 
Når dit barn handler, vil det få at vide, hvor mange penge, der er tilbage på 
kontoen. 
Elever med MobilePay kan stadig betale direkte, når de handler i kantinen.

Husk at lukke lågen!
Med Børneuniverset har vi fået en gruppe små børn i Lille Hus og på Lille Hus’ 
legeplads. Det er derfor vigtigt, at alle husker at lukke lågen, når de går ind og ud 
af Lille Hus’ legeplads.



Vi forventer, at al kommunikation 
formuleres i en saglig og sober tone.

Retningslinjer for kommunikation
Du har mulighed for at kontakte 
medarbejdere på hverdage i tidsrummet 
kl. 8-17. Under særlige omstændigheder 
kan du lave individuelle aftaler om 
andre træffetidspunkter med den 
enkelte medarbejder.
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ForældreIntra er den foretrukne 
kommunikation - enten via 
kontaktbogen eller beskeder. 
Kontaktbogen benyttes til kortere 
praktiske beskeder. Det kan dog også 
efter aftale være pr. telefon 
Det er op til den enkelte medarbejder, 
om han/hun ønsker at være med i 
klassens FaceBookgruppe, og om han/
hun ønsker private Facebook-venskaber 
med elever og forældre.

Det er vigtigt, at du logger ind på 
ForældreIntra flere gange ugentligt og 
gerne en gang i weekenden. 
Her finder du ugeplaner med lektier 
og andre relevante oplysninger om 
arrangementer, aktiviteter, skemaer, 
tilmelding til møder og samtaler etc.

Når du kontakter skolen, er det vigtigt, 
at du altid kontakter den lærer/
pædagog, som du formoder har svaret 
eller forklaringen på det, du ønsker at 
kommunikere om. 
I særlige tilfælde kan det være 
nødvendigt med efterfølgende kontakt 
til skolens ledelse.

Du kan forvente, at medarbejderne 
svarer på beskeder indenfor en 
arbejdsdag - tit allerede samme dag. 
Til tider vil den enkelte medarbejder 
skulle kontakte  sit team eller samar-
bejds-partner, inden du får svar på din 
besked.

I undervisningen skal mobiltelefonen 
ikke være fremme, og den skal være 
slukket eller på lydløs - medmindre den 
indgår som en del af undervisningen. 

Det enkelte klassetrin kan lave individu-
elle klasseregler for brug af mobiler.
Har du brug for at komme i kontakt 
med dit barn, bedes du kontakte sko-
lens kontor på 86 82 28 97. 



Forældrekredsmødet

Skolens værdigrundlag og vision - ”Gør vi det, vi siger, vi gør?” 

Økonomi - budget, budgetopfølgning/kvartalsregnskab, særlige dispositioner, 

årsrapport.

Personalet - trivsel og arbejdsmiljø, fastholdelse, rekruttering og løn.

Skolens undervisning - kvaliteten, indsatsområder, undervisningsffekt, 

overgange til ungdomsuddannelser/videregående uddannelse.

Tilsyn - tilsynserklæring, selvevaluering, skolens almindelige evaluering af egen 

undervisning. 

Fysiske rammer - bygninger, lokaler, faciliteter, forsikringer, renoveringsplan 

mm.

Elever og forældre - kommunikation, generalforsamling/forældrekredsmøde, 

inddragelse.  

Skolens SFO, klub og Børneuniverset. 
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Hvert år i april eller maj afholder 
vi skolens generalforsamling, 
forældrekredsmødet. 

Desuden  arbejder bestyrelsen med de relevante opgaver, der er vigtige for skolens 
overordnede drift, den strategiske udvikling og målsætning og til tider konkrete 
problemstillinger i skolens hverdag og klasser. I løbet af et skoleår kan bestyrelsen 
således nå at drøfte mange temaer som f.eks: 

Skolens generalforsamling
med valg til bestyrelsen

Her har du som forælder mulighed 
for at høre vores skoleleders 
beretning for året, der er gået, se 
skolens regnskab, være med til at 
diskutere indkomne forslag og ikke 
mindst 
vælge forældrerepræsentanter til 
skolens bestyrelse. 

Skolens bestyrelse skal overordnet 
sikre, at såvel forældre som elever 
inddrages i skolens liv og de 
beslutninger, der er relevante.



Forældreråd
Hver klasse vælger et forældreråd på skoleårets første forældremøde. Der skal være 
minimum 4 forældre i hvert forældreråd – gerne flere. Som udgangspunkt er man 
valgt for et år ad gangen, men man kan stille op til genvalg, så mange gange man har 
lyst. 

Deltagelse i forældrekredsmødet. 
Ansvarlig for klassekasse.
Arrangere 2-3 årlige klassearrangementer. 
Arrangere 1-2 årlige forældremøder i samarbejde med klasselærerne. 
Sørge for forplejning til forældremøder.
Kontakt til nye forældre.
Organisere eventuelle legegrupper (evt. i samarbejde med klasselærerne).
Opstille spilleregler i klassen, fx for fødselsdage, ”feriegaver” mv.
Nedsætte udvalg til blå mandag.
Nedsætte udvalg som koordinerer opsparing til udveksling.
Nedsætte udvalg som arrangerer fælles fest sidste skoledag.
Referat fra forældrerådsmøder sendes ud til klassen.

Forældrerådets opgaver
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Adresse: 
Skoletorvet 1
8600 Silkeborg

Telefon: 
Skolens hovednummer           8682 2897
Lille SFO (0.-2. klasse)              5046  0581
Klub Theo (3.-5.klasse)            5040 2383                                       

www.thlang.dk


