Bestyrelsens beretning

Så er vi endelig samlet til generalforsamling.
De seneste 3 måneder har i den grad været en anderledes tid og vi er stadig ikke helt tilbage i den hverdag
vi kendte før d. 11. marts 2020. Corona har vendt op og ned på vores dagligdag.
Da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, var det med en appel om, at vi alle udviser samfundssind.
Samfundssind - et nyt ord for nogle af os - Samfundssind – ”det at sætte hensynet til samfundet højere end
egne interesser”.
Er vi med samfundssind ved at tage det første skridt på vejen væk fra individualisme?

Før Danmark lukkede ned i marts, deltog personale og bestyrelse vanen tro i et fællesarrangement med
områdets øvrige friskoler. En spændende eftermiddag og aften med indlæg af bl.a. Thorstein Balle, som er
forsker ved Grundtvig Centret.
Thorstein talte om den udvikling der har været gennem de seneste 20 år og som har ændret vores
menneskesyn. Udviklingen som har gået fra ”Mennesket er unikt”, det vil sige en del af en fælles
menneskelighed, styret af moral og noget i sig selv – til i stedet et menneskesyn hvor ”Mennesket er
individuelt” – løsrevet fra fællesskabet, rationelt, egennyttigt, incitamentstyret og noget ved sig selv. Et
menneskesyn hvor man kun er værdifuld i kraft af sine færdigheder, kompetencer og interesser.
Vores samfundssyn ændres også – fra at vi ser ”samfundet som et folkeligt fællesskab med en stat der
sikrer social tryghed” – til i stedet ”en stat, der skal skabe rammer for de bedste muligheder for
konkurrence for den enkelte”.
Den udvikling Thorstein talte om, er i bund og grund et modstykke til de værdier, som mange af de danske
Grundvig Koldsk inspirerede friskoler er rundet af – heriblandt også Lyne Friskole.
På Lyne Friskole tror vi på at ”mennesket er unikt” og vi tror på, at vi alle har noget at byde på. Vi ser det
hele menneske og de forskellige kompetencer vi hver især besidder. Vi tilbyder et forpligtende fællesskab,
hvor vi får mulighed for at spejle os i andre og dermed bliver klogere på, hvem vi selv er.
Lyne Friskole er og skal være et trygt sted for vores børn at vokse, at blive rundet, at blive klogere på sig
selv.
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!

Hvis vi med Corona krisen og vores fælles evne og ikke mindst vilje til at udvise Samfundssind er på vej
tilbage til at se ”mennesket som noget unikt” og samfundet som et folkeligt fællesskab – så vil vi se at
skolesystemet udvikler sig til et sted, hvor der gives mere plads til at udvikle de mange forskellige
kompetencer vi besidder. Så vil vi måske på sigt se et opgør med behovet for test og karakterer – men i

stedet for en større fokusering på at vi besidder de rette kompetencer til det vi ønsker at beskæftige os
med.

Et andet spændende indlæg fra fællesmødet kom fra formanden for Dansk Friskoleforening – Peter Bendix
Pedersen. Peter stillede spørgsmålet ”Hvad bruger I friheden til?” Ja – hvad bruger vi friheden til? På Lyne
Friskole bruger vi bl.a. friheden til at få gode idéer og føre dem ud i livet med det samme. Et godt eksempel
herpå er vores nye tilbud omkring et unikt 9. skoleår på Lyne Friskole.
Til august 2020 byder vi velkommen til hele xx elever i 9. klasse. Det er første gang i skolens historie at så
mange elever starter i 9. klasse. Vi tilbyder et 9. skoleår på Lyne Friskole, hvor vi i høj grad kan
imødekomme de enkelte elevers ønsker og behov. Vi har fokus på en stærk brobygning til forskellige
erhverv og uddannelsesmuligheder. Når man tager 9. klasse på en prøvefri skole, så skal man til en
optagelsesprøve på det uddannelsessted, man ønsker at starte. Så i stedet for en afgangsprøve, der tager
afsæt i det man afslutter, bliver det i stedet en optagelsesprøve med udgangspunkt i det man skal i gang
med. Vi glæder os over, at så mange skolehjem har taget godt imod vores initiativ og vi håber at tendensen
fortsætter.

Det er ikke kun i 9. klasse, at vi byder velkommen til et stort hold. Til august kan vi også byde velkommen til
hele 15 elever i 0. klasse. Vi er meget glade for, at så mange familier har tilvalgt områdets friskole.
Det er vi først og fremmest lykkes med, fordi I er gode ambassadører for vores skole. Alle de roser vores
skole får med på vejen fra jer, smitter og giver flere lyst til at være med i Lyne Friskole familien. Bliv endelig
ved det med. Vores opslag på facebook må også meget gerne deles og få et like med på vejen. Det er en
god måde at nå ud til områdets mange potentielle kommende Lyne Friskole elever.

Om en uge siger vi tak for i år og ønsker hinanden god sommer. Skoleåret 2019/2020 vil blive husket for
nogle særlige begivenheder.

Først og fremmest husker jeg fredag d. 13. september! Fredag d. 13. – i sig selv en dag, som har ry for at
være forbundet med uhygge og ulykke. MEN sådan skulle det heldigvis ikke gå! Fredag d. 13. september
havde vi såmænd mere end 100 cyklister i gang 1 time på Tarpvej i Strellev. Aldrig før i Lyne Friskoles
historie har vi cyklet så mange penge ind! 170.000 kroner – det er fuldstændig ubegribeligt – men ikke

desto mindre rigtigt. Tusind mange tak for jeres opbakning. Det vidner om et stærkt fællesskab omkring
vores skole. Thomas fra Spisehuset Pagoden havde en særdeles travl fredag eftermiddag. Ventetiden på
maden var lang – men I tog det i stiv arm og stemningen var fænomenal.
Da vi havde fået pusten igen efter cykelsponsorløbet, blev vi enige om i bestyrelsen og ledelsen, at der
hurtigt skulle gives noget tilbage igen til vores elever. Derfor blev der bestilt et kolbøttestativ, som er opsat
i forbindelse med Tarzan banen. Der er også blevet opsat en projektor i gymnastiksalen, som nu kan bruges
i forbindelse med morgensamling og arrangementer. VI har også købt 20 nye Ipads, som bruges flittigt især
i de yngre klasser. Resten af det indkørte beløb er i venteposition. Vi har en skolegård, som trænger til ny
belægning – men det er et stort projekt og vi er i gået i tænkeboksen omkring vores muligheder.

Et par måneder senere dannede Hustedgaarden rammerne for et stemningsfyldt og velbesøgt julemarked.
Der var godt gang i salget i boderne og 6. klasses småkager var hurtigt udsolgt. Mange vendte også forbi for
at smage på lækkerier ved Antonetas rumænske gryde og Henriks julehotdogs. Sneen og den klare frost
udeblev, men stemningen og opbakningen fejlede bestemt ikke noget.

Når vi kigger tilbage på det skoleår som synger på sidste vers, så vil vi først og fremmest huske det for året,
hvor Corona sendte os hjem. En ny hverdag med hjemmeskole og fjernundervisning. Det har været en
lærerig proces. Her kan man tale om at bygge skibet mens det sejler. Når de vante rammer helt uventet
brydes ned – og vi står på ukendt territorie, så er det vores styrke, at vi på Lyne Friskole er beriget med
passionerede, kreative og optimistiske ansatte. Tusind tak til jer alle. I er med til at gøre Lyne Friskole til det
vi er. En friskole med hjertet på rette sted. En friskole hvor vi ser hvert eneste barn og hvor vi ser det som
vores fornemmeste opgave at sikre trygge rammer til læring og udvikling.

Vi ser også tilbage på et skoleår, hvor vi på grund af Corona har måttet aflyse faste traditioner, som vi ellers
synes kendetegner os. Corona har givet os en mulighed for at stoppe op og revurdere, hvad der er vigtigt
for os. Både privat – men naturligvis også som skole. Det i sig selv er en gave og på Lyne Friskole vil vi også
mærke efter, om der i fremtiden skal justeres og doseres anderledes.
Vi er i bestyrelsen glade for, at det blev muligt at afholde generalforsamlingen inden sommerferien.
Generalforsamlingen er vores øverste myndighed og det er her vi får fastsat sammensætningen af
bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse består af en fin blanding af nyere og ældre medlemmer – I vælger
selv, om I tænker alder eller anciennitet, begge dele kan passe…. I aften udtræder Ellen af bestyrelsen efter
4 gode år. Jeg vil gerne sige Ellen en stor tak for hendes indsats for Lyne Friskole.

Det er ikke kun Ellen, som vi skal sige farvel til.

Henny – du har været med helt fra starten. Du kom i 2005 da Lyne Friskole ringede ind for første gang. I 15
år har du undervist, formet og rundet vores elever. Nu har du besluttet at tiden er inde til at gå på pension.
Vi kommer til at savne dig på Lyne Friskole, men vi glæder os over, at du gerne vil hjælpe med en vikartime i
ny og næ. Vi vil gerne sige dig en stor tak og vi ønsker dig alt det bedste i fremtiden.

Når vi har sagt farvel til Henny, skal vi også sige goddag til Mads.
Mads er i gang med sin læreruddannelse på Den Frie Lærerskole i Ollerup. Til august starter Mads i et års
praktik hos os. Mads kommer hovedsageligt til at undervise i matematik og idræt ved vores ældste elever –

og det passer Mads helt fint, for som han selv siger, er han en naturvidenskabelig idrætsnørd. Tag godt
imod Mads.

Tiden er inde til at runde af og for at slutte ringen, vil jeg gerne citere et vers af Jens Sejer Andersens sang
”Hvor du sætter din fod”. Forfatteren fortæller selv, at sangen er et forsøg på at kropsliggøre den
omvendte Jantelov – den der siger ”Du skal ikke tro, at du kan slippe for at være noget”.

”Du er del af et os.
Der skal mere end én til at elske og slås.
Vil du yde dit bedste
For dig selv og din næste,
Må du vælge hver dag mellem tillid og trods:
Er det mig eller os?”

