Lyne Friskole strategiplanen
Særligt for Lyne Friskole
Vi er en familie – vi drager omsorg for hinanden og fællesskabet er vigtigt
Der er kort vej fra tanke til handling – plads til spontanitet
Læsevenner
Fælles lejrtur for hele skolen
Traditioner omkring fællesskabet og højtiderne

Vision
Lyne Friskole er berømt for det høje faglige niveau, der går hånd i hånd med det stærke fællesskab,
hvor elever og ansatte udvikler sig i et tillidsfuldt og trygt miljø. Lyne Friskole er den foretrukne
FRIskole, både hos eleverne, men også hos fagfolk - lærere/pædagoger.

Værdier
At være inspireret af den Grundtvig – Koldske skoletradition
At tilbyde undervisning fra børnehaveklassen til og med 8. klasse
At give undervisningen i grundfagene særlig prioritet
At kunne samarbejde på tværs af klasserne
Løbende evaluering af undervisningen og tilretning af de pædagogiske arbejdsmetode
At arbejde for et tæt samarbejde mellem skole og, børnehave & SFO (Børnebo Lyne)
At skabe rammerne for livsglæde, læring, faglighed og leg i fællesskab mellem skole, forældre og
elever – hvor elevernes trivsel og dannelse er en fælles opgave med kort kommandovej fra skoleleder / bestyrelse til skolehjemmene.

Mission
At skolegangen skal ruste det enkelte barn – på baggrund af indtryk og udtryk – til at udvikle sig til
et helt menneske, der med livsglæde og livsmod bevæger sig ud i livet.
At børnene har en tryg skolehverdag hvor de i tillid til hinanden og skolens ansatte trives og udvikles
i takt med de udfordringer de stilles over for.

Motto
Man skal blive til nogen for at blive til noget!
GLAD TIL SKOLE – GLAD I SKOLE – GLAD FRA SKOLE

Metoder
Den daglige undervisning veksler mellem lærerstyret undervisning og deltagerstyret. Jo ældre
barnet er, jo mere deltagerstyret vil de opleve undervisningen. Den deltagerstyrede undervisning
kommer til udtryk gennem emnearbejde og projektopgaver.
I undervisningen bliver de gradvis ansporet til at være selvstændig tænkende, at få udviklet en
samarbejdsevne og vilje, samt at få udviklet deres kreative sider.

Mål 2017-2020 (Strategi)
FYSISKE RAMMER
• Der skal skabes bedre udfoldelsesmuligheder på legepladsen – ved udvidelse og renovering
af legeplads og evt. skolegård
• Lærerværelset skal opgraderes, så der også er mulighed for ro og fordybelse
• Elevmøbler opgraderes
• Lokaler på skolen frigøres til klasselokale/grupperum ved at flytte faglokaler ud
• Tilpasse buskapaciteten til behovet
ØKONOMI
• Energibesparende investeringer eks. LED lyskilder
• Investere i klassesæt af notebooks/Ipads
• Fastholde det nuværende elevtal
• Vi vil fusionere med Børnebo og derigennem drive børnehave og vuggestue
UNDERVISNING
• Vi vil anvende digitalisere dele af undervisningen ved aktivt at anvende smartboards,
notebooks/Ipads
• Støtteundervisning styrkes ved at udvikle kursusforløb, der booster eleverne i specifikke fag
FORÆLDRESAMARBEJDE
• Vi vil have fokus på familiernes tilhørsforhold og involvering i skolen ved at italesætte dette
og skabe en kultur, hvor opbakning og engagement er en selvfølgelighed
• Vi vil tilstræbe, at skolens generalforsamling bliver et tilløbsstykke
for derved at styrke demokratiseringsprocessen som et fælles anliggende.
ANSATTE
• Vi vil sikre, at der er mulighed for efteruddannelse af alle ansatte ved at afsætte realistisk
økonomi hertil i budgettet
• Vi vil være et attraktivt praktiksted for pædagog- og lærerstuderende
TRIVSEL
• Nye elever skal integreres i fællesskabet ved bevidst at tilknytte 3-4 klassekammerater, der
er ansvarlige for trivslen i frikvarteret/SFO
• Vi vil fastholde det høje trivselsniveau for både elever og ansatte ved at gøre bevidst og
fokuseret brug af AKT-vejlederen
• Vi vil have fokus på integrationen af nye forældre i forældrekredsen gennem arrangementer
og ambassadør familier
OMVERDEN
• Vi vil udvide førskole samarbejdet til ikke kun at gælde Børnebo i Lyne, men også
børnehaven i Kvong og Sdr. Vium (og eventuelt Horne)
• Vi vil være den skole, man i lokalområdet ser som det naturlige skolevalg

Strategiplanen er vedtaget af Lyne Friskoles bestyrelse d. 6.6.2017.

