
 

Skolenyt februar 
 

Der står nu forår på kalenderen, og med en uge med så mange pragtfulde solskinstimer, så det svært 

ikke at holde humøret højt.  

Justering i Folkeskolen 
I har helt sikkert hørt og læst om justeringer i folkeskolen. Det, som der har været meget fokus på, 

er, at de yngste elever, skal gå færre timer i skole om ugen. Ugens undervisningsramme skal skæres 

med 135 minutter. Pt. arbejder vi med, hvordan vi får det bedste ugeskema ud af det. Derudover er 

en af de større ændringer, at kommende 7. årgang skal have et 2-årigt valgfag, som de i slutningen 

af 8. klasse skal aflægge prøve i. Derudover vil der komme ændringer i vægtningen af enkelte fag, 

fx skal mellemtrinnet have mindre idræt, og de ældste skal have mere. Jeg har vedhæftet forligstek-

sten til de, som kunne være interesseret i at læse det hele. 

Cykelparkering 
Det har også været godt vejr at være morgencykelparkeringsguide. Vi 

har mange elever, der tager cyklen – og det er faktisk et fåtal, der ikke 

har cykelhjelm på. Hurra for det – jeg er faktisk imponeret. Der er vir-

kelig på få år sket en god forbedring. Der har været lidt svært at få cyk-

lerne sat de rigtige steder, og hele uge 10 er der blevet øvet. Nogle ele-

ver vil nok hævde at der ikke er plads – det er der. Maser af plads, dog 

kan alle jo ikke parkere nærmest indgangen. 

 

OBS! Forældreparkering er stadig på parkeringspladsen og ikke på ”kys 

og kør banen” – der er kun standsning tilladt!  

Læseskole 
De seneste knap 3 år har vi haft et særligt fokusområde på at blive bedre til at hjælpe ordblinde ele-

ver. Lærerne er generelt blevet væsentligt dygtigere til at håndtere og hjælpe elever med disse ud-

fordringer, og det er dejligt. Vi vil stadig have fokus herpå, men der er også en forventning om, at 

det nu er en inkorporeret del af lærernes hverdag.  

 

Kommende skoleår vil Lundgårdskolen være 1 ud af 4 sko-

ler i Herning Kommune, som er udvalgt til at være med i et 

læseskoleprojekt. Der vil komme meget mere info herom in-

den sommerferien. Og læser du den vedhæftede tekst, så vil 

du kunne læse, at ministeriet vil have forældrene mere og 

bedre involveret i barnets læseindlæring. Hvordan det bliver 

udmøntet på Lundgårdskolen, skal vi nok vende tilbage til.  

 

Vi har dog valgt at smugtræne med ekstra fokus på læsning. 

Frem til sommerferien vil der køre læsetræningshold på hen-

holdsvis 6. og 8. årgang. Først et ”ase og mase” hold, hvor vi har udvalgt elever, som vi tænker, vil 

kunne rykke sig meget med et ekstra lille puf. Efter påskeferien har vi udbudt et læsetræningshold 

til de allerdygtigste læsere, for også at give dem en ekstra opmærksomhed til at blive så dygtige de 

kan.   



 

 

Indvielse af SFO 
Den 7. februar havde vi den dejligste indvielse af vores nye SFO-lokaler. Skønt med alle jer der 

kiggede forbi. Vi er stadig vilde med lokalerne, og SFO-medarbejderne har nu så meget styr på de 

nye rammer, at de bevæger sig ud i skolens faglokaler med børnene. Der er fx været en stor gruppe 

børn i skolekøkkenet for at bage dejlige fastelavnsboller til året maskebal, som løb af staben på fe-

bruar måneds sidste 

dag. Masser af ud-

klædte børn hyggede 

sig med tøndeslag-

ning i hallen. Der 

blev også optaget et 

lille klip til vores 

kommende Lund-

gårdskolefilm. 

  

 

Skole- hjem samtaler 
Hvis I ikke allerede er inviteret til skole-hjem samtaler, bliver I det sikkert inden længe. Foråret be-

tyder nemlig også et møde om, hvordan vi, skole og hjem, i fællesskab løfter jeres barn videre i læ-

ring og sociale udvikling. Det er vigtigt, at alle møder forberedte til samtalerne og har I, elev/foræl-

dre, noget som kræver særligt fokus, håber jeg, I vil give lærerne besked om et punkt til dagsorde-

nen inden – og det gælder naturligvis også den anden vej. Vi skal ikke lave surprice parties for hin-

anden.  

Vigtige datoer til opslagstavlen 
Den 21. marts kl. 19-21  Infoaften til kommende 7. årgang 

Den 4. april kl. 19-21   Forårskoncert for frivillige musikhold 

Den 28. juni kl. 8-12   Sommerferie  

 

 

 

Med ønsket om en dejlig start på foråret 

 

Med venlig hilsen 

 

Ketty 

 

Nyt fra bestyrelsen 
Den 25. februar havde vi bestyrelsesmøde. Det var en af de meget spændende møder, hvor selve 

rammen for skoledagen skulle diskuteres. Med de justeringer, der i begyndelsen af måneden kom 

fra ministeriet, vil det betyde ændringer! Særligt den kortere skoledag for de yngste elever kræver 

overvejelser. Bestyrelsen valgte for år tilbage at bakke op om lærernes ønske om en lektionslængde 

på 75 minutter – det gør, at det er lidt vanskeligt ”blot” at afkorte skoleugen med 2 timer og 15 mi-

nutter i indskolingen. Vi havde en lang dialog med mange spændende vinkler, som skoleledelsen nu 

arbejder videre med, og så laver vi endelig godkendelse til vores martsmøde. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vi evaluerede også foredraget i januar. Ann E. Knudsen kom med et indlevende og spændende fo-

redrag, men der var desværre ikke så mange af skolens forældre, der havde valgt at deltage. Der var 

ikke enighed om at fortsætte med at invitere til foredrag, men et flertal stemte for at vi for nu stop-

per. Ærgerligt, men vurderingen er, at der ikke har været tilstrækkelig interesse fra skolens forældre.  

 

Regnskab for 2018 blev gennemgået, Der er mindre overskud på samtlige konti, og overordnet set 

er budgetåret 2018 endt med et fint resultat set i lyset af den 1,4% besparelse, der ramte i løbet af 

budgetåret. Måske har I læst eller hørt om at Herning Byråd har vedtaget en ny ressourcetildelings-

model gældende fra 2020, inden længe skal vi til at sætte os ind i, hvad det betyder for Lundgård-

skolen. 

 

Måske har I også læst, at der formodentligt placeres en ungdomsklub, drevet af Ung Herning, på 

skolen – det ser vi frem til.  

 

Næste møde er onsdag den 27. marts. 

 


