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Lyne Friskole er en Grundtvig–Koldsk inspireret friskole. Vi tror på, at et trygt læringsmiljø er med til at 

udvikle vores elever til hele mennesker, så de senere hen er rustede til at møde livets udfordringer. Vi 

skaber rammerne for livsglæde, læring og leg i fællesskab med forældre og elever, fordi vi tror på, at 

elevernes trivsel og dannelse er en fælles opgave. 

I vores hverdag med undervisning er der også plads til smil, leg og nærvær. 

Vi prioriterer fællesskabet meget højt, ligesom vi prioriterer, at der er en synlig sammenhæng mellem 

forældre, børn og skole. 

Vi tror på, 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. 

Vi tror på, at man skal blive til nogen for at blive til noget! 

 

Dette er nogle af de kerneværdier vores værdigrundlag omfatter og som I siger ja tak til, når I vælger Lyne 

Friskole.  

Værdigrundlaget er i dag præcis det samme, som da skolen blev stiftet i 2005. Værdigrundlaget er lige så 

nærværende og aktuelt i dag som i 2005. 

Hele værdigrundlaget finder I på vores hjemmeside. 

 

Hjemmesiden er fortsat er under opbygning, men kig gerne ind forbi.  
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Når vi som bestyrelse forbereder os til 

årets beretning, er det nærliggende at slå 

vejen forbi vores Facebook side og kigge 

på alle de skønne opslag med billeder, der 

hver uge bliver lagt op.  

Det er livsbekræftende at se billeder af 

glade børn, der agerer sikkert i det 

fællesskab de har med hinanden på Lyne 

Friskole. 

 

Vi vil gerne opfordre til, at skolens opslag får et like med på vejen og også meget gerne en deling. Facebook 

er det medie, vi har valgt at arbejde med i forhold til PR og I er vores bedste ambassadører. 

Første tilbageblik minder os om det fantastiske samarbejde vi har fået med vores venskabsskole 

Brejninggaard Efterskole. Når vores lærere trækker stikket og tager på pædagogisk dag, så står 

Brejninggaard klar i kulissen og giver vores elever en på opleveren.  

Her ser I billeder fra en dejlig forårsdag i april 2018, hvor vores elever fik en anderledes skoledag på 

Brejninggaard Efterskole. 

 

Med 50% flere elever blev det helt 

tydeligt, at vores legeplads trængte til en 

opgradering. 

 

Derfor fik vi i samarbejde med Lilletræ 

tegnet en Tarzan bane, som udfordrer og 

styrker motorik, balance og rå 

muskelkraft.  

 

 

 

Men en ting er at bestille en Tarzan bane 

– og få den leveret som et samlesæt – 

noget andet er at få den samlet og sikkert 

monteret i jorden. Det var ikke gået uden 

jer! Vi mærker i den grad en positiv 

opbakning til vores arbejdsdage.  
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Og hvad har vi så nået på arbejdsdagene 

indtil videre udover Tarzan banen? Det er 

ikke småting. Vi har malet gangen i 

kælderen, og vi har malet 0. klasses 

klasselokale og vi har også malet SFO 

lokalet. Vi har lavet almindelige små 

reparationer, hovedrengøring af køkken, 

indretning af hyggekrog og dukkekrog til 

SFO og der er hængt nye gardiner op i to 

klasselokaler.  

 

Noget af det næste der står for, er maling af lokaler ovenpå – de trænger efterhånden til en opfriskning. 

Stor tak til jer alle sammen for viljen til at løfte i flok og give vores børn og ansatte gode rammer for 

hverdagen. 

 

I maj blev en del af vores elever fra 7. 

klasse konfirmeret.  

Vi er i dag en friskole med elever fra et 

større opland og derfor bliver vores elever 

konfirmeret på forskellige tidspunkter. Så 

tiden var inde til at starte en ny tradition 

for fejring af vores ”smukke unge 

mennesker”.  

Da sidste hold var konfirmeret blev de alle 

hyldet til morgensamling.  

Tale, flag, gaver, sang, klapsalver og beundring fra alle vores øvrige elever – det blev en festlig og 

mindeværdig fejring af årets konfirmander.  

 

Med sommerens komme kunne vi også 

byde velkommen til et nyt initiativ – godt 

hjulpet på vej af Karen Raunkjær. 

Raunkjær-Knude skolespor så dagens lys 

og blev officielt indviet fredag d. 8. juni af 

borgmester Hans Østergaard. 

Raunkjær-Knude skolespor er en 3,7 km 

lang afmærket rute, der starter ved 

mindelunden på Raunkjærgård.  
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Undervejs på sporet kommer man forbi Dyrefolden, som i slutningen af 1800-tallet blev anvendt til at drive 

stude ind i, når der skulle holdes hvil på drivvejen fra Vendsyssel til Frisland. Dyrefolden er fredet i dag og 

den naturpleje, der skal til for at bevare folden varetages af Lyne Friskole i et samarbejde med 

naturvejlederen fra Ringkøbing Skjern museerne. I dag kalder vi også dyrefolden for vores venskabsfold. 

Det er pt. friskolens 4. klasse, der har opgaven med naturpleje af Dyrefolden. 

 

Udekrea 0. – 3. klasse.  

Disse Udekrea tirsdage bliver brugt på 

mange forskellige ting – men som regel 

ture ud af huset. Nymindegab strand er 

absolut et af favoritstederne, når solen 

står højt på himlen. Og det gjorde den 

meget i 2018. Vi synger ”septembers 

himmel er så blå” – men det var himlen 

også i maj, juni og juli måned sidste år.   

 

 

Med sommer kommer også årets fælles 

lejrtur. Lyngsbo lejren blev igen rammen 

for lejrturen. På lejrtur mærker vi i høj 

grad det fællesskab vi har på Lyne Friskole 

på tværs af alder, køn og bopælsadresse. 

Den årligt tilbagevendende lejrtur er 

noget, der prioriteres højt og vi er meget 

glade for det bidrag, vi får af vores 

Støtteforening hvert år.  

Tusind tak for det.  

Nyd disse billeder af fællessang ved lejrbålet, de små farverige telte med Lillebælt og blå blå himmel som 

bagtæppe. 
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 Det sidste højdepunkt i skoleåret er 

traditionen tro gallafesten og fælles 

aktiviteter på sidste skoledag. 

Vi skal huske, når vi omtaler vores 

traditioner, at en del af jer skal opleve 

dem for første gang og derfor ikke ved, 

hvad f.eks. gallafesten er for en størrelse.  

Derfor vil jeg gerne knytte et par ord til 

gallafesten.  

 

Gallafesten afholdes aftenen før sidste skoledag. Vores elever gør lidt ekstra ud af sig selv, og tager noget 

tøj på, som de synes er festligt og højtideligt. Gallafesten er elevernes aften og derfor er det skolens 

personale, som varter op. Der laves middag til eleverne og den serveres af lærerne. Bagefter kåres Årets 

Gentleman og Årets kjole – der findes en vinder i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskolingen. 

Derefter inviteres vi forældre ind til den mere højtidelig del – nemlig selve dimissionen. Der holdes tale for 

vores ældste elever, som skal videre på deres vej ud i livet. Sidste år valgte 3 af vores ældste elever også at 

holde en tale for os alle sammen. Det var ikke let for dem – og tårerne fik frit løb, men de gjorde det og det 

var stærkt! Det bekræfter os i, at vi giver vores elever trygge rammer at gro i; rammer hvor man tør give 

noget af sig selv. 

 

I sommerferien holder vi ikke helt fri. For 

tredje år i træk tog vi en tørn med 

affaldsindsamling til Varde Open Air. 

Billederne taler for sig selv. Det kan være 

sjovt at samle skrald, når man er i godt 

selskab og har det rart med hinanden.  

Det fællesskab vi forældre har med 

hinanden smitter af til børnene.  

Vores fællesskab betyder direkte noget 

for vores børns trivsel.  

Men fællesskab forpligter også. Vi skal give noget af os selv til fællesskabet.  

Det forpligtende fællesskab er en af grundstenene i de Grundtvig-Koldske friskoler.  

Grundtvigs fællesskabsopfattelse var, at det kun er i et fællesskab, at der kan opbygges et selvbevidst 

individ. Det er kun ved at spejle sig i andre – i fællesskabet – at man kan blive opmærksom på, hvem man er 

og gerne vil være.  
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Cand.pæd. Thorstein Balle fra Grundtvig Centeret har udtalt disse ord, omkring nogle af de 

samfundsmæssige udfordringer, vi står i omkring fællesskabet i dag: 

”Det er klart, at det i en tid, hvor individet nærmest bliver dyrket på bekostning af fællesskabet, og 

individualitet bliver til individualisme og selvbevidsthed til egoisme, kan være besværligt at fastholde 

forestillingen om fællesskabets værdi – og endnu vanskeligere at få denne forestilling omsat til praktisk 

skolehverdag. Men hvis vi vil fastholde, at vi er bedre sammen end alene, og at vi ønsker at skabe det 

bedste sted for menneskets identitetsdannelse, må vi finde os i fællesskabet!” 

 

Fællesskabet er ikke til at komme udenom, når man vælger Lyne Friskole. Fællesskabet er 

omdrejningspunktet for det skoleliv, vi tilbyder. Fællesskabet omkring morgensamlingen, læsevennerne, 

legepatruljen, traditionerne, emneugerne og ikke mindst lejrturen.  

Fællesskabet er vores højborg. Vi vil fællesskabet – vi vil det forpligtende fællesskab, fordi det kun er ved at 

spejle sig i andre – i fællesskabet – at man kan blive opmærksom på, hvem man er og gerne vil være. 

Fællesskabet er af afgørende betydning, når vi gennem skolelivet runder hele mennesker, der med 

livsglæde og livsmod bevæger sig ud i livet. Det er i fællesskabet, vi kan spejle os og hvor vi bliver 

opmærksomme på, hvem vi er. Det er i fællesskabet, vi danner relationer og samhørighed. Det er i 

fællesskabet vi finder tryghed. Det er i fællesskabet, vi får anerkendelse. 

Statistikker viser, at danskere, særligt de unge, er mere ensomme, stressede og depressive end nogensinde 

før. Er vi ved at glemme vigtigheden af fællesskabet? 

Siden Lyne Friskoles start i 2005 har dette Christen Kold citat omkring skolen fulgt os: 

”Træd varsomt, thi her bliver mennesker til”. 

På Lyne friskole runder og former vi hele mennesker – vi tager vores opgave alvorligt.  

Pas på fællesskabet på Lyne Friskole – tag det ikke for givet – men pas på det og plej det – og husk Træd 

varsomt, for her runder vi mennesker. 

 

I dagene op til første skoledag arbejdede 

vores kreative lærere på højtryk med at 

skabe rammerne for et nyt skoleår. Der 

blev klippet, klistret og lamineret som 

aldrig før.  

Lyne Friskole er privilegerede med 

ihærdige og entusiastiske lærere, som 

brænder for friskolen og for vores elever.  

Vi vil gerne takke jer for den store indsats, 

I yder hver dag året rundt. I gør en forskel. 

I sikrer, at faglighed og fællesskab går hånd i hånd og udvikler hele mennesker, der med livsglæde og 

livsmod bevæger sig ud i livet. Tak! 
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Og så kom første skoledag. Selvom 

sommeren havde været lys, varm og 

solskinsrig så mødte vi en flok begejstrede 

elever.  

Særligt vores små nye elever i 0. klasse, 

var spændte på at starte i skole. 

Rikke, Michele og Jesper, som også havde 

første skoledag på Lyne Friskole, hejste 

flaget til tonerne af ”I østen stiger solen 

op”.  

Eleverne i 5. klasse havde måske nok glædet sig lidt ekstra, fordi de, som vores pilotklasse omkring 

anvendelse af IT i undervisningen, fik udleveret en computer på første skoledag. 

Vi gør stadig vores erfaringer med hvordan og hvor meget IT skal bruges i skoledagen på Lyne Friskole. Vi vil 

fortsat være i udvikling på det område og det er vigtigt for os at ramme en størrelse, der passer ind i vores 

værdier. Evalueringen af pilotklasse projektet starter snart og så vil vi se på, hvad der skal ske til det 

kommende skoleår. Det kan vi løfte sløret for senere i dette skoleår. 

Fællesspisningen om aftenen var godt besøgt og vi fik rørt både ben- og lattermuskler sammen til afrikansk 

dans. I løbet af aftenen var de fleste skolehjem forbi opslagstavlen og melde ind på, hvilke opgaver de 

gerne ville byde ind på i løbet af skoleåret. Vi har fået positiv respons for denne måde at kortlægge 

kompetencer hos skolehjemmene på og den model prøver vi os med igen til næste år. 

 

Det er en tradition, at vi sender vores 

ældste elever fra 8. og 9. klasse på en 

uges studietur til København.  

De er selv med til at planlægge 

programmet og dette års københavner tur 

bød på et tætpakket program. Der er vist 

ikke den seværdighed, de ikke fik set. 

Facebook vidner om det ene 

gruppebillede efter det andet foran en 

historisk bygning.  

Ved nærmere eftersyn vidner billederne også om en enkelt træt elev – eller to! 
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Mens 8. og 9. klasse var i København 

havde resten af skolen emneuge. 

Formålet med den årlige emneuge er 

først og fremmest at styrke fællesskabet 

på tværs af årgangene. 

Dette års tema for emneugen var Kunst & 

Kreativitet. I emneugen fik vi for alvor 

skudt samarbejdet med Varde Museerne 

LÆRING i gang.  

Der var elever på besøg på Tirpitz, Hodde 

Gamle Skole, Nymindegab Museum og Frello Museet.  

Gennem vores samarbejde med Varde Museerne LÆRING får vi mulighed for at give vores elever nogle 

fantastiske oplevelser på både det kulturelle og faglige plan.  

Samarbejdet med Varde Museerne LÆRING skal vi naturligvis fortsætte med også i det kommende skoleår. 

 

Bestyrelsesarbejdet omkring Lyne Friskole 

er også et fællesskab. 

Vi bruger mange timer sammen i skolens 

bestyrelse og derfor er det vigtigt, at vi 

har det rart sammen og nyder hinandens 

selskab. Det fællesskab skal også plejes og 

passes på – og en af de lejligheder vi har 

til at lade batterierne op sammen og få 

fælles oplevelser, er den tilbagevendende 

hygge aften i september. Her mødes 

skolens bestyrelse med støtteforeningens 

bestyrelse og vores ansatte til nogle hyggelige timer. I år gik turen til Frello museet, så vi også kunne prøve 

kræfter med museumsskolen. 

Billederne taler for sig selv – fordybelse afløst af hyggeligt samvær over mad og drikke. 

Det næste arrangement for bestyrelsen og vores ansatte er allerede planlagt – så her til foråret skal vi have 

genopfrisket vores første hjælps kompetencer.  
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Vi suger til os på Lyne Friskole. Gode ideer 

– gode erfaringer andre steder fra er vi 

ikke blege for at drage nytte af. Så da vi 

fik mulighed for at overtage projekt 

Legepatrulje fra tidligere Sdr. Vium 

Friskole, sagde vi ja tak! 

I dag sørger en håndfuld af vores ældre 

elever for, at der hver dag i det ”lille” 

frikvarter er arrangeret forskellige lege, 

som vores yngre elever kan deltage i.  

Vi styrker vores ældre elevers ansvarlighed og evne til at tage styring, når vi sætter dem i spidsen for disse 

aktiviteter – og det er helt tydeligt, at de vokser med opgaven.   

Det skal selvfølgelig belønnes og derfor inviterede friskolen på pizza i SeaWest.  

 

Det er super-sejt at være super-sund. 

Miljø- og Fødevareministeriet, 

Landbrugsstyrelsen gav i 2018 tilsagn om 

tilskud til skolefrugt til Lyne Friskole. 

Vi kan derfor give alle vores elever 1 stk. 

frugt helt gratis hver dag i dette skoleår. 

For at få dækket alle udgifter til frugten 

har vi søgt sponsorater for ca. 10.000 kr. 

og det lykkedes! 

Derfor skal der lyde en stor tak til: Mormors Ting og Sager, Kim Heiselberg, Kvong Smede og 

Maskinforretning, Horne Kro, Harboe Sandblæsning, Stennevad, Claus Kragh Automobiler og 

Husdyrformidlingen v. Søren Schelde.  

Frugten køber vi selvfølgelig lokalt i Dagli’ Brugsen i Lyne. 

 

Den 5. oktober er FNs internationale 

lærerdag. I over 100 lande fejres Lærerens 

Dag 5. oktober. Fokus er på lærerens 

vitale rolle både som underviser, men 

også som medvirkende til at udvikle 

aktive medborgere i et moderne samfund. 

Lærerens Dag er også med til at sætte 

fokus på, at uddannelse er en 

fundamental menneskeret. 

Vi markerer selvfølgelig også Lærerens 

dag på Lyne Friskole. 
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December måned er en tid for hygge og 

traditioner. Morgensamlingen flyttes fra 

gymnastiksalen og op på gangen, hvor 

overraskelsen under juletræet er 

omdrejningspunktet for samlingen.  

Der har været så forskellige ting under 

juletræet, som toiletpapir og franske 

hotdogs. 

I december hygges der lidt ekstra.  

Det er meget stemningsfuldt at komme til 

skolen om morgenen i december måned. Lyset er slukket, der er levende lys og julemusik. En fin og rolig 

start på dagen, hvor julestemningen stille og roligt vinder ind på de fleste af os.  

Der holdes selvfølgelig også øje med julestemningen på julebarometret – i form af nissehue tælling. Der er 

en tendens til, at julestemningen topper tidligt – det må vi have vendt til næste år. 

 

Hvor gallafesten er det absolutte 

højdepunkt i skoleårets slutning, så er 

årets julefest det helt store højdepunkt 

midtvejs. Elever, forældre, søskende og 

som noget nyt bedsteforældre, inviteres 

ind til en aften med bazaar, god mad, 

underholdning og Lucia optog. 

Jeg tror de fleste af os lige sank en ekstra 

gang, da vores elever fra 4. klasse førte an 

i årets Lucia optog med omkring 90 unge 

piger fra Brejninggaard Efterskole lige 

efter dem. Det var en helt overvældende smuk og rørende overraskelse, som vi ikke sådan lige glemmer.  

 

Ja og så kommer vi til Time Out. 

Det var ikke nogen nem beslutning at 

indkalde jer til Time Out, men vi følte, at 

vi som bestyrelse havde brug for at udvise 

rettidig omhu og komme med et 

nødvendigt og alvorligt budskab til jer. 

Vi i bestyrelsen står sammen – alle 7 - om 

de beslutninger, vi træffer og de valg vi 

foretager.  

Vi er en harmonisk bestyrelse, der 

trækker på samme hammel og som vil den samme vej. Det er vores og Lyne Friskoles styrke. 



11 
 

Vi i bestyrelsen står 100% bag vores personale. Vi har en dedikeret, engageret, professionel personale stab, 

som er eksperter på deres område. 

Vi har tillid til, at de passer deres arbejde og gør deres allerbedste for vores børn. 

Vi har en personalestab som trives med ledelsen – og når de trives, har vi de bedste forudsætninger for at 

Lyne Friskole trives. 

Tak for den opbakning I har vist i forbindelse med vores Time Out og tak for de rosende ord, vi også har fået 

med på vejen. Det gør en forskel for os. 

 

Fastelavn er mit navn…..  

Igen i år var der ikke sparet på de kreative 

udklædninger. Kylling, Botox queen, 

Tandpasta, Onkel Reje og mange mange 

flere.  

Tillykke til årets kattekonger og 

kattedronninger 

 

 

 

På Lyne Friskole har vi naturligvis et 

elevråd. 

I dette skoleår består elevrådet af: 

Dina, Katja, Kasper, Emil, Oleksandra, 

Daniel og elevrådsformand Anders. 

Tillykke til jer med valget. 

Elevrådet er elevernes talerør ind til 

lærerne og skolens ledelse.  

Eleverne kan alle komme med emner, de 

ønsker, at elevrådet tager op. Det er ikke sikkert, at de kan få opbakning til det hele. Blandt andet ønsket 

om egen svømmehal er ikke blevet prioriteret, som en her og nu… 

I forbindelse med generalforsamlingen i aften, er det skolens elevråd der har arrangeret filmaften.  

Det lyder måske ikke af så meget, men det er en proces at blive enige om film, hvad skal der sælges i 

boden, hvem skal stå i boden og så videre. 

Elevrådet giver vores elever et indblik i demokratiet og den proces, der er omkring det.  
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I januar inviterede vi ind til foredrags- og 

debat aften med Sara Alfort – hvor 

omdrejningspunktet var ”Tænk hvis du 

ikke afgør dit barns fremtid”. 

Det blev et par hyggelige timer, hvor der 

blev talt om børneopdragelse og hvad vi 

gør og ikke gør. Alle fremmødte fik en 

meget fin goodie bag med hjem fra Rebus 

i Ølgod. 

 

Om der kommer nye foredrag i kommende skole år er ikke besluttet endnu – men vi vil meget gerne sætte 

nogle flere tiltag i gang, som styrker vores fællesskab som forældre. Debatemner, der omhandler 

dagligdagens udfordringer med børn i forskellige aldre, er nærliggende som omdrejningspunkt. 

Vi har haft et meget fint samarbejde med Rebus i forbindelse med foredraget også efterfølgende og der 

skal lyde en stor tak til Pernille og Casper Rudnicki for i den grad at være kreative, nytænkende og positive 

omkring vores ideer.  

Foredraget med Sara Alfort blev også arrangeret i samarbejde med Børnebo. Stor tak til Frederik og 

bestyrelsen fra Børnebo for også at være med på at prøve noget nyt. 

Vi vil også gerne takke Børnebo i al almindelig for det gode samarbejde vi har omkring førskolen og 

børnene generelt. 

Når vi er i gang med at takke, skal der også sendes en tak mod vest. Vi er nemlig rigtigt glade for det gode 

samarbejde vi har med Kulturhuset SKOLEN. Som postkortet, vi netop har sendt til Sdr. Vium, så rigtigt siger 

det, så er Lyne Friskole vilde med at være blevet en del af Kulturhuset SKOLEN.  

Vi arbejder videre på, hvordan vi bedst udnytter de rammer vi har til rådighed i Sdr. Vium og det er meget 

muligt, at vi finjusterer lidt i forhold til det kommende skoleår. 

 

 

Der skal ikke være tvivl om, at den 

sammenhængskraft vi har mellem vores 

sogne, er vigtig for udviklingen af Lyne 

Friskole og ikke mindst for vores 

landsbyer. 

Sammenhængskraften er defineret som 

den kraft, der holder et samfund eller en 

gruppe sammen. 
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For at have en sammenhængskraft skal disse 3 faktorer være tilstede: 

• Sociale netværk (fællesskab, omgangskreds, foreningsliv, frivilligt arbejde m.v.) 

• Tillid (til medmennesker, til myndigheder samt tryghed) 

• Normer (hjælpsomhed, hensyntagen til de svageste medborgere m.v.) 

 

Danmark regnes generelt for at være et samfund med en høj sammenhængskraft, men flere forskere og 

samfundsdebattører har i de senere år udvist bekymring for, at sammenhængskraften er truet. 

 

En stærk sammenhængskraft skal plejes.  

Vi har mange frivillige i vores sogne, som 

gør en forskel i forskellige sammenhænge. 

Husk at give dem et skulderklap og et 

rosende ord med på vejen.  

De fleste af os er sådan indrettet, at ros 

og skulderklap giver blod på tanden til 

mere og så vi finder det ekstra gear, der 

engang i mellem er nødvendigt.  

Det bliver sværere at finde frivillige til 

vores foreninger og institutioner, hvis vi får skabt en kultur, der i stedet for den konstruktive og positive 

feedback fokuserer på det, der ikke lykkes – eller populært sagt finder hullerne i osten. 

Vi vælger selv, om vi ser glasset som halvt fyldt eller halvt tømt.  

Det er også vigtigt at vi husker, at det er menneskeligt at fejle.  

Eller som Lars Løkke Rasmussen siger det: ”Laver man ingen fejl, er det højest sandsynligt fordi man ikke 

laver noget!” 

Vi kan kun opfordre til at give anerkendelse, positiv feedback, ros eller gi’ bare et klap på skulderen. Det 
koster så lidt og giver så meget - det vokser vi af som mennesker og det giver positiv energi. 
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På billedet her ser I en flok glade 
mennesker, som trives i hinandens 
selskab - både som kollegaer og 
mennesker.  

De trives også med deres leder – Lars-Ole.  

Det er deres egne ord.  

 

 

De fortæller, at Lars-Ole er passioneret i sit arbejde, han kigger aldrig på klokken og han har et øje for, hvor 
der lige er brug for ham. Lars-Ole er omsorgsfuld og betænksom. Hans dør er altid åben og der er altid tid til 
en snak, en hjælpende hånd og gode råd. 

Lars-Ole brænder for Lyne Friskole. Lars-Ole brænder i særdeleshed for vores elever.  

Lars-Ole du skal vide, at du er vigtig for Lyne Friskole. Vi fra bestyrelsen sætter stor pris på samarbejdet 
med dig. Du gør en forskel! 

 

Tak fordi I lyttede. 


