Nr. Lyndelse Friskole

Kirkestien 2-4, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
Tlf. 63 900 100
Fax 63 900 105

Tirsdagsnyt den 24-04-2018
Kommende aktiviteter:
D. 26. april
D. 27. april
D. 30. april
D. 2. maj
D. 3. maj
D. 4. maj
Uge 20.
D. 14. maj
D. 18. maj
Uge 21
D. 30. maj
D. 31. maj
D. 1. juni

8. klasse til Filmfestival
7. klasse holder før-konfirmation
7. klasse skal konfirmeres i Nr. Lyndelse Kirke kl.
9.00
7. klasse holder Blå Mandag
Prøve 9. klasse 9.00-12.30, skriftlig fremstilling,
Prøve 9. klasse 9.00-13.00 matematik uden hjælpemidler og
matematik med hjælpemidler.
Prøve 9. klasse 9.00 – 10.30 dansk retskrivning og læsning
3. klasse til Have-til-mave.
7. klasse samt Sigurd og Tine er på lejrskole på Bornholm
Prøve 9. b 9.00 - 9.30 i biologi
3. klasse til Have-til-mave
8. klasse på lejrskole til København sammen med Peter og Kim
23. maj 3. klasses afslutning i Spiren
9. klasses sidste skoledag
Trafikdag
3. klasse have-til-mave

Fra generalforsamlingen
Traditionen tro så skal skolens tilsynsførende aflægge beretning til generalforsamlingen.
Da en tilsynsførende efter de nye regler højst må være tilsynsførende i 6 år, var det Toves
sidste beretning. Hun har derfor, ud over at have kigget på dette skoleår, gjort status for de
6 år som tilsynsførende. Da jeg ikke synes, at de forældre, der ikke var til generalforsamlingen skal snydes for Toves ord, har jeg derfor valgt at bringe et udklip herunder.
Erklæringen i hele sin længde kommer på skolens hjemmeside i løbet af denne uge
sammen med formandens beretning og skolelederens indlæg.
Jeg vil gerne opfordre til, at alle får læst dette og spredt det gode budskab
Mvh Tine

Fra Toves beretning:
”Hvordan har jeg oplevet skolen undervejs i de 6 år?
På alle skoler er der naturligvis elever og klasser, som af og til har eller giver
problemer. Alt andet ville være unaturligt. Men det generelle billede af skolen er for
mig:
•
En skole med særdeles dygtige, velforberedte, veloplagte lærere.
•
En meget høj faglighed, hvor der samtidig hele tiden sideløbende arbejdes
med det sociale, og hvor der differentieres, så alle kan være med.
•
Varieret, spændende, udfordrende og engagerende undervisning. En
undervisning, som samtidig indfrier rigtig mange af de flotte ord og

•
•
•
•
•

begreber i skolens værdigrundlag. Begreber som fællesskab, samarbejde,
ligeværdighed, kreativitet og ansvar er ikke tomme begreber, men er
synlige i undervisning og omgangsform, hvor dialog og samarbejde har
en høj placering
Lærere, som er tydelige i deres krav og samtidig humoristiske,
anerkendende og omsorgsfulde.
En høj grad af gensidig respekt mellem lærere og elever.
Overordentligt motiverede elever. Elever, som for en stor dels
vedkommende har god selvindsigt og er klar over, hvordan de bedst
muligt kan udnytte skolens tilbud og leve op til dens krav.
En venlig og omsorgsfuld omgangstone, såvel mellem voksne og børn
som mellem børnene indbyrdes.
En skole, hvor børnene mestrer at arbejde selvstændigt med stoffet og at
samarbejde i grupper. Jeg kender ingen anden skole, hvor børnene er så
gode til at samarbejde

Og det kan jeg sige med en vis vægt. I de år, hvor jeg har undervist i lærernes efterog videreuddannelse, har jeg besøgt ca. 100 skoler, og jeg tør roligt sige, at Nr.
Lyndelse Friskole er en af de allerbedste skoler, jeg har kendt!
Skolen er jo forældrenes, og I skal glæde jer over, at
•
Jeres børn har gode rammer
•
I har lærere og ledelse, som kan lide deres job og jeres børn og som hver
eneste dag gør sig umage for at give dem god bagage med til fremtiden.
•
I har en skole, hvor man som fremmed bliver glad, hver gang man træder
ind ad døren, fordi atmosfæren på skolen er så præget af glæde og
venlighed.
Pas godt på alt det! Og husk at fortælle skolen, hvad I er glade for, og ikke kun, hvad
I er utilfredse med.
Selv om reglen om, at man ikke kan være tilsynsførende på en skole i al evighed, er
fornuftig – det er altid godt med nye øjne på tingene – så vil jeg komme til at savne
Nr. Lyndelse Friskole!
Held og lykke med fremtiden!”
Tove Ketil Lenger
Prøver 9. klasse
Så kom dagen, hvor 9. klasse fik at vide, hvilke udtræksfag de skal op i.
9.a. skal op i mundtlig tysk og mundtlig matematik
9.b. skal op i samfundsfag og skriftlig biologi

Skriftlige prøver
Så er vagtplanen for de skriftlige prøver næsten gået op.
Jeg mangler dog hjælp onsdag d. 2. maj klokken 8.50 – 11.50.
Hvis du kan hjælpe, så giv mig gerne besked snarest.
Tak til jer, der allerede har tilkendegivet, at I kan hjælpe.
I får direkte besked på Intra, når planen er gået op.
Vh Lene

