Bestyrelsens
beretning
Generalforsamling 21. juni 2021

Et år er gået siden sidst.
Et år som har handlet rigtig meget om afstand, håndsprit, nære kontakter og bobler.
Et år som har været meget anderledes end det vi kender og plejer.
Et år som for mange har slidt lidt mere end normalt. Vi lader op og får ny energi på
forskellig vis ‐ nogle går til fittnes, nogle rejser, nogle tager til koncert. Nogle har nydt
den begrænsede kontakt til andre, som Corona har haft med sig – andre har lidt under
det.
Corona vil blive nævnt flere gange her i vores beretning. Corona har krævet en stor plads
i det skoleår vi lige om lidt siger farvel til.
Men vi kan heldigvis også berette om andet og mere end Corona.
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I løbet af skoleåret har vi budt flere nye kollegaer velkommen til Lyne Friskole holdet.
Femke og Anita har været med fra starten af skoleåret. Marlene, Alex og Michael er
kommet med i anden halvleg.
Anita har en lang erfaring med administrative opgaver fra andre virksomheder og hun er
kommet godt ind i opgaverne her på skolen. Vi har i januar 2021 indgået et nyt
samarbejde med revisionskontoret Beierholm, der har en lang erfaring med friskoler og
efterskoler. I den forbindelse har vi implementeret et nyt regnskabssystem, der skal lette
de manuelle administrative opgaver. Anita har gået til opgaven med krum hals og vi er
nu stort set på plads og kan begynde at høste fordelene er de forenklede processer. I
den forbindelse vil vi gerne på vegne af Anita bede alle om at betale skolepenge, SFO og
bus via Betalingsservice. Når betalingerne kører via Betalingsservice har vi et
økonomisystem som automatisk bogfører indbetaling og ajourfører kontoudtog. I er
næsten alle oprettet, men der er ca. 10 skolehjem, som fortsat betaler via
bankoverførsel. Hjælp os med at komme i mål. Tak 
Femke har i hele skoleåret både haft undervisning i klasserne og været en stor del af
vores SFO. Femke er faldet godt til og vores børn er glade for Femkes mange ideer til
aktiviteter. Heldigvis vil Femke også gerne være en del af holdet i det kommende skoleår
og det er vi rigtig glade for.
Da vi gik på juleferie måtte vi desværre sige farvel til Mads, som af personlige årsager
valgte at flytte hjem til Sjælland. Derfor måtte vi se os om efter en ny lærer med
kompetencer indenfor matematik og fysik/kemi. Heldigvis for os søgte Malene stillingen
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og startede hos os 1. februar. Malene er også faldet godt til, men snart må hun undvære
os igen, da hun skal på barsel efter sommerferien. Det er ikke kun Malene, som er i
lykkelige omstændigheder. Michele venter sig også og har termin få uger efter Malene. Vi
glæder os på Malenes og Micheles vegne – børn er helt nødvendige indenfor vores
branche 
Michael har hjulpet os lidt fra tid til anden med busserne, men i dette forår har vi fået
lavet en mere fast aftale med Michael. Han har en stor erfaring med bus og planlægning
af busruter og det er nogle kompetencer vi er rigtig glade for.
Seneste skud på stammen er Alex. Alex er kommet med på holdet her i foråret. Alex er
god med hænderne, fremragende med en fodbold og så er børnene glade for ham. I
dette skoleår hjælper han til med bus, SFO og booster. Til næste år vil Alex først og
fremmest være en del af underviserteamet og det glæder vi os til.
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Raunkjær‐Knude Skolespor er fortsat under udvikling. Mette og Karen Raunkjær har søgt
forskellige fonde med henblik på at opføre bålhus, shelter og faciliteter til undervisning.
Det har båret frugt og derfor er Mette, Karen og lodsejerne Kjeld og Fie i gang med at få
de sidste detaljer på plads.
Vi forventer at nå nye højder med udeundervisning i skolesporet i løbet af foråret 2022,
hvor faciliteterne gerne skulle være klar.
Vi gør stadig god brug af naturvejleder Sabine fra Ringkøbing Skjern Museerne og vi vil
fortsætte med at udvikle dette samarbejde i fremtiden.
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På Lyne Friskole er ukulele det nye sort i musik timerne.
Vi er glade for at have mulighed for at imødekomme vores læreres ønsker. Så da Ole fik
en idé med et helt klassesæt ukulele var vi med på den. Det er lidt mere enkelt at lære
at spille på ukulele end alm, guitar og derfor vil endnu flere elever kunne opleve succes
med dette instrument.
Faktisk blev ukulele så godt modtaget, at Ole efterfølgende har hjulpet flere elever med
at købe en til privaten.
Vi glæder os til igen at kunne samles og høre en unplugged ukulele koncert.
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På Lyne Friskole er vi glade for, at vi har Lyne Friskoles Støtteforening i ryggen.
Støtteforeningen laver forskellige arrangementer og tiltag henover året, som alle har det
formål at skabe et overskud, som kan komme vores skole og børn til gode.
Det har ikke været et let år for vores Støtteforening. Med alle faste arrangementer på
stand by og opfordring til afstand og begrænset kontakt, har det været besværligt at
skabe overskudsgivende tiltag.
Vi håber at det kommende skoleår igen giver mulighed for at arrangere og planlægge
events.
I kan allerede nu sætte et kryds i kalenderen d. 24. september, hvor Støtteforeningen
afholder halbal for voksne i Lyne Hallen. Der er også planlagt ølsmagning lørdag d. 13.
november, hvor Michael Dansbo svinger taktstokken og har spændende smagsprøver
med. Der vil være et begrænset antal billetter, så det bliver først til mølle.
Som noget nyt har vi i samarbejde med Støtteforeningen lanceret ”Nyhedsbrevet”. Det
er et Nyhedsbrev man kan abonnere på, hvis man gerne vil høre mere om vores skole og
eventuelle kommende arrangementer. Nyhedsbrevet laves i samarbejde med Mette
Raunkjær og forventes udgivet ca. 4 gange årligt.
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Vi kan ikke afholde beretning uden at vende omkring Corona.
Corona har i den grad haft indflydelse på, hvordan dette skoleår er forløbet.
Selvom vi har klaret os helt mirakuløst igennem uden problemer med større
smitteudbrud – hverken blandt elever eller personale – så har vi fået Corona på hjernen
og skemaet.
Vi har gjort ekstra rent – vi har vasket hænder og sprittet af – vi har bedt jer om at
aflevere børnene i skolegården og ikke inde på skolen – vi har haft bobler – vi har testet
osv.
Men den største udfordring i hele dette skoleår har været uvisheden. Pressemøder med
nyt om tiltag og restriktioner, som har stor indflydelse på drift af en skole. Og derefter
dages ventetid på retningslinjerne fra Børne‐ og Undervisningsminsteriet.
Tvivlsspørgsmål som melder sig og som vi også nogle gange må afvente svar på i flere
dage. Det har givet grå hår og det er kun lykkes så godt for os, fordi vi har en
personalegruppe som i den grad har tillid til, at ledelsen træffer de rigtige beslutninger.
Vi har også en forældregruppe, som bakker op om skolen og også har tillid til, at vi
selvfølgelig driver skoledagen på forsvarlig vis.
Vi har fået en masse erfaringer og vi vil derfor selvfølgelig også være endnu bedre rustet,
om vi skulle stå i det igen – MEN vi håber, at vaccinationerne hjælper til at Corona
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kommer til at fylde MEGET mindre i det kommende skoleår.
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Vores ældste elever er desværre dem, som nok har betalt den højeste pris for Corona. Vi
havde mange ting i støbeskeen, som desværre ikke er blevet til noget. Vi nåede dog at
komme i gang i efteråret inden vi blev sendt til tælling hjemme.
Faget ”Fra Ung til Voksen” kom på skemaet – planerne med faget er at give vores unge
mennesker indblik i nogle aspekter af voksen livet. Skjern Bank har været forbi og givet
et indblik i budgetlægning og bankforretninger. Vi har haft besøg af Arla fra Videbæk,
som har fortalt om virksomheden og de karriere muligheder man her der. Mads fra
Brugsen i Lyne har været forbi og fortalt om COOP og mulighederne for uddannelse hos
dem. Her i foråret havde vi besøg af ”Job i Transport” trucken. Transport sektoren
oplever nedgang i søgning til deres branche og derfor kom de forbi for at fortælle om,
hvad den branche kan tilbyde af jobmuligheder og uddannelse.
Vi vil meget gerne gøre vores unge mennesker nysgerrige på de muligheder der ligger og
venter på dem. Udvide deres horisonter og i samarbejde med UU vejleder Torben Larsen
hjælpe dem godt videre på deres vej i uddannelsessystemet.
I det kommende skoleår håber vi at få lidt flere forskellige virksomheder og brancher
forbi og gøre vores unge nysgerrige. Vi har også planer om, at vores unge mennesker i
højere grad skal involveres i skoleårets indhold. Det giver medejerskab og mere blod på
tanden i hverdagen. Vi fortsætter med de individuelle samarbejdsaftaler, som vi også
oplever en stor interesse i fra vores UU vejleder.
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Normalt glæder børnene sig til at komme tilbage i skole efter en god og lang juleferie.
Der skal tales om juleaften, julegaver og nytårsfestligheder. Sådan blev det ikke helt i år.
Da juleferien gik på hæld, blev det tydeligt at vores elever ikke kunne vende tilbage til
skolen IN REAL LIFE.
Nødundervisning blev en ny virkelighed for familier i hele landet.
Man kan ikke lave en opskrift for Nødundervisning i hjemmet som passer på alle. Vores
yngste elever har i højere grad haft brug for fysiske opgaver end vores ældste elever. Der
er fabrikeret materiale, der er kørt på hjemmebesøg med materialer, der har været børn
og forældre forbi skolen for at hente materialer. Det har vi virkeligt klaret rigtig godt i
FÆLLESSKAB.
Men det er hårdt at være hjemme uden kammerater og derfor føltes det helt rigtigt at
slå dørene op for alle vores yngre elever d. 8. februar.
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Men desværre måtte 5. – 9. klasse blive hjemme noget længere…..
Nødundervisningen uden fysisk fremmøde fortsatte for 5.‐9. klasse helt indtil efter
Påske.
Det har været et langt sejt træk og jeg tror også de fleste af os har oplevet at
motivationen er svær at holde helt i top bag en computerskærm i 3 lange måneder.
Særligt det med at undvære samspillet med andre mennesker har været hårdt for
mange børn og unge. Derfor kom tiltaget med trivselsgrupper også i slutningen af
vinteren.
På Lyne Friskole har vi også gjort brug af trivselsgrupper og endnu engang har vores
ansatte vist hvor omstillingsparate og fleksible de er.
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Skolens store bus er henover vinteren blevet opdateret med flere ny sponsorer. Alle
pladser er nu solgt og vi vil gerne takke vores sponsorer som er:
Last – bus & dækcenter Vestjylland, CB Auto Ribe, T.H. Multiservice, OK+ i Lyne, Kvong
VVS Kloak Smed, Hustedgaarden, Lyne Tømrer og Murer Entreprise, Skjern Skilte, Skjern
Bank, Harboe Miljøsanering & Sandblæsning, Hedegaarden, FarmPartner, Dagli Brugsen
Lyne og Kulturhuset SKOLEN Sdr. Vium,
Der er stadig plads til flere sponsorer til vores lille skolebus. En busreklame koster 2.000
kroner årligt + udgifter til reklameskiltet. Hvis du er interesseret i at høre mere om
busreklamer, så tag gerne kontakt til bestyrelsen.
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NY HOPPEPUDE!!
Til stor glæde for vores elever har vi fået monteret en ny hoppepude. Den gamle var slidt
op. Der var ikke meget farve tilbage og hullerne blev flere og flere.
Vores elever stod klar klassevis til at afprøve den ny hoppepude – og hvis vi måler på
deres begejstring, så er den nye hoppepude helt bestemt godkendt.
Vi arbejder fortsat på at udvikle vores udenomsarealer. Meget har været sat i bero med
Corona, hvor vores fokus naturligt har været på skoledagen.
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Læringsmiljø+trivsel
Trivsel

Udvikling

Ydre rammer

Den åbne skole

Udendørs

Arrangementer, der styrker
trivsel
Skolevenner
Madordning

Raunkjær‐Knude skolespor
Museumsskole
Udeskole

Undervisning

Indskoling

To lærer ordning
Understøttende undervisning
Valgfag – elevernes interesser
Engineering
Udvikling af BOOSTER
Udvikling af personale

Hyggelige læsekroge
Førskole samarbejde med
områdets børnehaver

IT
Opdatering af smartboards
Computere

Udskoling
Efterskole baseret indhold
Elevernes medbestemmelse
Brobygning til uddannelse
Brobygning til erhvervslivet

Cykelskur
Skolegård
Udekøkken

Indendørs
Nyt skolekøkken
Nye elevmøbler
Faglokaler
Læringsrum
Små grupperum

Bygning
Indgangsparti
Tag
Energioptimering

Henover vinteren har bestyrelsen været i gang med at udarbejde strategiplanen for de
kommende år. Vi kigger længere ud i fremtiden og barsler med en langsigtet strategi,
som naturligvis skal brydes ned i nogle mere kortsigtede planer.
Her ser I de tanker der er på tegnebrættet og som er kommet frem i et meget fint
samspil med lærerne.
Vi arbejder med 3 overskrifter:
Læringsmiljø og trivsel
Udvikling
Ydre rammer
Vi ønsker med denne strategiplan at fremtidssikre Lyne Friskole og gøre skolen klar til de
næste mange år.
Vi har med en ældre skole at gøre. Vi laver løbende vedligehold og skolen er som sådan i
en meget fin stand. Men de lidt større projekter – som eks. et nyt skolekøkken – kræver
planlægning og økonomi.
De kommende måneders bestyrelsesarbejde vil gå med den videre planlægning og
udformning af strategien. Når vi er klar til at løfte sløret mere, så vil vi gøre i forbindelse
med et fredagsbrev.
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I foråret har 8 af vores lærere deltaget i et uddannelsesforløb i akademifaget ”Positiv
Psykologi i organisationen”. Det har været et uddannelsesforløb med 6 hele kursusdage,
som er afsluttet med individuelle opgaver og efterfølgende mundtlig eksamen. Det er
vigtigt for bestyrelsen, at vi også her på friskolen har mulighed for at tilbyde vores
personale efteruddannelse og mulighed for udvikling. Nu glæder vi os til at se
kompetence trappen med mere i spil i hverdagen.
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Alt er ZEN!
Når klassens faste lærere er på uddannelse i Positiv Psykologi – rykker Mette ind og
præsenterer 3. og 4. klasse for kunsten at meditere og massere.
Hvad mon Lene er i færd med at lære dem?
Vi har en skole, hvor skoledagen er afvekslende og nogle gange eksperimenterende. Vi
lærer alle på forskellige måder og vi har lærere som tænker kreativt i forhold til, hvordan
vi gør alle vores elever med deres forskelligheder nysgerrige på at lære og udvikle sig.
Vores børn har kun et skoleliv. Et skoleliv til at gøre dem fagligt dygtige – men i høj grad
også et skoleliv hvor de skal formes og modnes som de individer de er. Vi har alle stærke
og svage sider og forskellige grader af bevidsthed herom. Vi skaber et trygt miljø på Lyne
Friskole, hvor der er plads til at udvikle personlighed og faglighed.
Vores vigtigste opgave er: ”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.”
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Lyne Friskole har mange traditioner, der støtter op om vores skole og det fællesskab vi
har med hinanden.
Vi plejer at holde et brag af en julefest med bazaar, flæskesteg og underholdning
Vi plejer at holde Fastelavnsfest
Vi plejer at holde skolefest med skuespil
Vi plejer at holde gallafest med flot tøj, god mad, årets gentleman og årests kjole og
sidst men ikke mindst afsked med skolens ældste elever, som skal videre ud i livet.
Vi plejer at spise aftensmad sammen på årets første skoledag.
Vi plejer at have fælles arbejdsdage
Hele skolen plejer at tage på stor fælles lejrtur med 2 overnatninger.

Vi er i gang med at skrive det sidste kapitel i dette skoleårs historie – og når man læser
den historie rummer den ikke en eneste af disse traditioner.
Vores ønske for fremtiden er, at vi igen kan mødes til de sociale arrangementer, som
også betyder så meget for vores børns og skoles trivsel.
Om det kommende skoleår kommer til at rumme alle de gamle traditioner eller om
tiden er inde til fornyelse kan vi ikke sige endnu – det må tiden vise.
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Årets konfirmander!
Vores elever kommer ikke kun fra Lyne. I syvende klasse i år har vi elever fra Strellev, Sdr.
Vium, Tarm, Kvong, Ølgod og Horne. Det er ikke nyt for områdets friskole, men normalt
plejer vi at kunne fejre alle årets konfirmander samlet på skolen inden sommerferien. I
år har Corona gjort det lidt mere besværligt. Nogle af vores elever er blevet konfirmeret,
men vi har også nogle som først bliver konfirmeret til august. Men derfor skal I ikke
snydes for disse dejlige billeder fra Strellev, Sdr. Vium og Færøerne. Hansina rejste hjem
til Færøerne og blev konfirmeret der og hun har sendt en masse billeder til os, så vi kan
se den storslåede natur Færøerne er beriget med.
Vi glæder os til fejre alle konfirmanderne samlet i det nye skoleår – og så krydser vi
fingre for, at det kommende års konfirmationer kan forløbe planmæssigt.
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Velkommen til vores kommende små skolevenner!
Hele 14 søde børn starter i 0. klasse på områdets friskole efter sommerferien.
Vi glæder os rigtig meget til at lære jer og jeres familier at kende.
Vi har løbende indskrivning til skolen, så hvis du hører om nogen, der har os i tankerne,
så fortæl dem, at de altid kan ringe til skolen og aftale en rundvisning.
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Nu har vi været godt omkring det seneste år på vores friskole. Snart starter et nyt
skoleår op. Første skoledag bliver mandag d. 9. august. Sæt kryds i kalenderen – vi håber
på, at vi kan starte det nye skoleår med fællesspisning i hallen. Nærmere information
kommer på Forældreintra til jer snarest muligt.
Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer.
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