
Skolenyt januar 
 

Nytårstaffel 2019  
Mandag den 28. januar var trivselsrødderne inviteret til Nytårstaffel. Det er ubeskriveligt dejligt at 

arrangere en aften, hvor 35 engagerede forældre møder op og aktivt byder ind. Årets tema var kom-

munikation mellem skole og hjem. Der blev givet sparring på og gode råd til, blandt andet på hvor 

meget, og hvad der skal/bør kommunikeres. Der blev også talt om den kommende kommunikations-

platform, Aula. Hvilke ønsker kunne der være til denne opsætning? Hvordan får vi det lært og taget 

godt i brug. SKØN aften. Tak til jer der kom – der bliver også Nytårstaffel i 2020  

Uddannelse og dannelse 
Overbygningen har naturligvis deltaget i det nationale skolevalg. 

Her mødte eleverne de forskellige partiers ungdomspolitikere til 

paneldebat, og der blev gået til stålet og holdninger blev vendt. 

Blandt andet overhørte jeg forskellige syn på, hvad det at gå i 

skole skal bringe med sig. Er det udelukkende uddannelse, eller 

er der også et dannelsesaspekt. Det var partierne ikke enige om, 

og det er kan der jo sagtens være forskellige holdninger til. På 

Lundgårdskolen er den holdning helt klar; her går vi på to ben - 

her foregår læring, og her så absolut også dannelse. Her har arbej-

der vi mod at sende unge mennesker ud af skolen med et solidt 

fagligt fundament og nogle indre værdier, der er med til at gøre 

dem til bedst mulige samfunds-

borgere. Og apropos det faglige 

fundament så undersøger 

Cepos hvert år undervisnings-

effekten på alle landets 1419 

skoler. Vi er stolte over, at 

Lundgårdskolen placerer sig som den 3. bedste skole i kommunen 

og som nr. 71 på landsbasis. Det gør vi, fordi her er nogle dygti-

gere lærere, som sammen med jer sætter gode rammer for børne-

nes trivsel og læring.  

 

Sproget skaber vores virkelighed 
Dette afsnit som et opmærksomhedspunkt til vores daglige samvær og samspil. Hvordan er det vi 

udtrykker os, og hvad gør det ved modtageren? Medierne hjælper nogle gange voldsomt på vej, ord 

og vendinger prøves af. Det skal naturligvis til, men voksne er rollemodeller, og vi har ansvar for at 

der tales i et acceptabelt sprog. Forråelse af sproget er alt for let. Lad os hjælpes med at have op-

mærksomhed på, at der ikke sker inflation eller misbrug af ord. I min optik er f.eks. ordet ”kræn-

kelse” lige nu alt for hyppigt i spil. Det er et voldsomt ord at bruge i ”daglig tale”. Sproget skaber 

vores virkelighed – og den virkelighed bør beskrives uden, at der sættes unødige verbale trumfer på.  

 

Ord giver udtryk, skaber indtryk og sætter aftryk – på godt og ondt.  

 

 



 

Kys og kør-banen 
I maj 2018 indviede vi kys og kør-banen foran skolen. Der er brug for en opfriskning af reglerne . 

Banen er ikke til parkering, men kun til afsætning eller opsamling af børn. Samtidig er det vigtigt at 

alle hjælper med, at trafikken glider. Der er (for?) mange, der bliver hentet hver dag, det betyder at 

der ofte opstår trafikprop op ad bakken. Ikke alle kan standse foran hovedindgangen – kør frem. 

Børnene kan godt gå nogle skridt for at komme hen til en ventende forælder. Alternativt parker på 

p-pladsen, og gå ind, og afhent dit barn.  

 

Husk, også at børn først må møde ind på skolen kl. 7.50, med-

mindre de har en SFO-plads.  

 

Officiel indvielse af vores SFO-lokaler  
Torsdag den 7. februar kommer Dorte West, formand for 

Børne- og Familieudvalget og foretager den officielle indvi-

else af vores pragtfulde nye rammer. Afd. AB holder samme 

dag afdelingsfest så der bliver fuld fart over feltet. Alle foræl-

dre er velkomne til at deltage i indvielsen, Vi begynder kl. 15.30 

 

Ud over officiel indvielse er SFO-personalet ved at finde sig til rette i at skabe ny struktur og mulig-

heder i skønne rammer, så nyder vi at alle er samlet på samme matrikel; det letter mange ting i hver-

dagen. 

Skoleåret 2019/20 
Den 30. januar blev forliget omkring justering af folkeskolereformen frigivet. Der er kommet nogle 

ændring, som vi nu skal have ført ud i praksis. 0.- 3. klasserne skal gå kortere tid i skole, og vi må 

nu, uden ansøgning til politikerne, selv beslutte, om vi vil lave skoledagen 2 time kortere for 4. – 9. 

og i stedet have 2 lærere på i de to timer. Et andet tiltag, som vi også skal have gang i, er ”Øget 

praksisfaglighed”. Det er regeringsbestemt, og det vil betyde, at valgfagsmulighederne for overbyg-

ningselever bliver ændret. Der bliver muligt at vælge mellem håndværk/design, madkundskab, bil-

ledkunst og musik. Valgfaget skal vælges for 2 år, og der bliver eksamen i faget i 8. klasse. Meget 

mere herom senere på foråret. Jeg tænker, det bliver spændende, og 

vi glæder os til sammen med bestyrelsen at sætte rammen for skole-

året 19/20. 

 

Har du lyst at læse mere om forliget, kan du følge dette link:  

 

https://www.folkeskolen.dk/651917/her-er-folkeskole-aftalen  

 

 

 

 

Personale 
Politikkerne besluttede i december, at der skulle skæres 20 procent i tildelingen til vores centerklas-

ser. Det har desværre betydet, at vi har måttet opsige 3 dygtige centermedarbejdere, som fra 1. au-

gust ikke længere er en del af Lundgårdskolen stab. En så stor besparelse kræver også, at der bliver 

omlagt i den daglige struktur; det er vi i dialog med medarbejderne om. Mere herom, når vi har kon-

kret information at give til centerelevernes forældre. 

 

Tina Ritter har opsagt sin stilling, og vi søger lige nu efter en afløser.  

 

 

 

 

https://www.folkeskolen.dk/651917/her-er-folkeskole-aftalen


 

 

 

 

 

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

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

Den 8. maj kl. 17-19 Infoaften for kommende 0. årgang 

Den 28. juni kl. 8-12  Sommerferie  

 

Og lige om hjørnet venter vinterferien – god ferie, hvis en sådan er jer forundt. 

 

 

De bedste hilsner 

 

Ketty  

 

 

Nyt fra bestyrelsen 
På bestyrelsesmødet den 21. januar blev der sat punktum for mobilpolitikken. Skolen har bestilt 

”mobilhoteller”, som hænges op i klassernes. Her skal telefonerne opbevares i løbet af skoledagen, 

medmindre lærerne vælger, at den kan indgå i undervisningen. Mobilpolitikken træder i kraft, så 

snart skabene er hængt op. 

 

Elevrådsrepræsentanterne kunne fortælle, at de glæder sig til afdelingsfest for de ældste elever ons-

dag den 30. januar. Det vakte også glæde hos eleverne, at bestyrelsen besluttede, at et evt. overskud 

fra kantineugerne deles, således at halvdelen går til lejrskolen på 9. årgang, og den sidste halvdel vil 

som nu gå til noget, som kan være til alle elever bedste; det kan være bolde til afdelingerne, net til 

mål eller andre elevønsker. Det gælder fra dette års kantineuger på 8. årgang. 

 

Økonomi fyldte en hel del på mødet, da skolerne tænkes tildelt penge efter en ny struktur. Det vil 

fremover formodentligt blive således, at skolerne får penge til inklusion af elever. Lykkes det der-

imod ikke at inkludere, skal skolerne betale et ”eksklusionsbeløb” for den eller de elever, som sen-

des til et andet skoletilbud.  

 

Vi måtte udsætte evaluering af det afholdte foredrag til næste møde, som er den 26. januar. Husk, 

det fulde referat kan læses på hjemmesiden cirka én uge efter afholdt møde. 


