Vi skriver april i det 17. skoleår i
Lyne Friskoles historie.

Efter 2 år med udskudte

generalforsamlinger, afholdt med

krav om tilmelding, håndsprit osv. er
vi igen tilbage på sporet. Vi mødes
traditionen tro til en aften, hvor vi

tager temperaturen på vores friskole
og hvor vi sammen vælger de
frem, udgør ledelsen af friskolen.

bestyrelsesmedlemmer, der i årene

Vi har gennem de seneste år budt velkommen til mange nye familier, som har valgt vores skole til af
forskellige årsager. Velkommen til jer.

Fordi vi i Danmark ikke har skolepligt – men derimod undervisningspligt, er det muligt for hver enkelt
familie selv at vælge den undervisningsform, der passer bedst. I Danmark har vi ca. 550 frie

grundskoler og 1.080 folkeskoler – men det er kun ca. 1/5 af børnene i Danmark, der går på en fri
grundskole.

Det debatteres med jævne mellemrum i pressen, om de frie grundskoler løfter et socialt ansvar. Er det

udelukkende ressourcestærke familier med stort økonomisk overskud som vælger de frie grundskoler?
NEJ – vi har i Danmark en del frie grundskoler som er opstået i kølvandet af en lukket folkeskole og
hvor lokale ildsjæle sammen har sat rammen for en FRI-skole. På samme måde er Lyne Friskole
opstået, tilbage i 2005 hvor daværende Egvad kommune besluttede at lukke folkeskolen.
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På områdets friskole i Lyne tiltrækker vi ikke kun ressourcestærke familier med høje indkomster – nej!

vi er en FRI-skole for alle. Derfor opererer vi forsat med en familiepris – en pris per familie, uanset om
der er 1 barn eller 4 børn i den skolesøgende alder.

Det er selvfølgelig kun muligt for os at drive en skole med en så lav egenbetaling, fordi vi er på

Finansloven og tildeles statstilskud. I 2022 er koblingsprocenten på 76 - det vil sige, vi modtager 76%

af det beløb, som folkeskolen modtager per elev.

Koblingsprocenten diskuteres ofte på Christiansborg – og debatten starter måske igen nu i kølvandet

af TV2s dokumentar serie ”Flugten til privatskolen”. Her tegnes det billede, at det udelukkende er de
ressourcestærke familier, som vælger folkeskolen fra – og at de private grundskoler fravælger de
elever, som kræver ekstra ressourcer.

På Lyne Friskole har vi alle slags elever.
Vi ser hvert enkelt barn. Vi tilbyder trygge rammer at vokse i. Vi tror på det forpligtende fællesskab,
som det vigtigste redskab i værktøjskassen når det kommer til at skabe hele mennesker. Vi skaber

rammerne for livsglæde, læring, faglighed og leg i fællesskab med jer og børnene. Fordi børnenes
trivsel og dannelse er en fælles opgave. 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.

På områdets friskole i Lyne tror vi på
fællesskab. Fællesskab mellem skole

og hjem – fællesskab mellem lille og
stor.

Fællesskab på en helt almindelig

skoledag, hvor solen skinner og der
spontant gøres plads til at slag

rundbold med alle skolens elever –
små og store i skøn forening.

Fællesskabet dyrker vi også på vores
årlige lejrtur, hvor hele skolen

sammen tager afsted. Men på grund
af Corona blev den store fælles

lejrtur desværre også aflyst i 2021.

Men lidt spas skulle vi have og

derfor blev det besluttet, at der

skulle arrangeres en dagstur for

eleverne i stedet. Med økonomisk

støtte fra vores Støtteforening tog

en del af klasserne til Legoland, hvor de havde en sjov dag sammen med lærerne.
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Den store galla aften er en af de

traditioner, som er blevet afholdt
også i de 2 år med Corona

restriktioner. Men i stedet for at

invitere alle elever på skolen, har

fokus i stedet udelukkende været på

skolens afgangselever fra 8. og 9.
klasse. En højtidelig aften med

kåringer, udlevering af udtalelser og
afsked.

Og ja – det er en udtalelse, man får udleveret og ikke et karakterblad. Fordi når I har valgt vores
friskole, har I valgt en af de ca. 40 prøve- og karakterfrie skoler, der er medlem af Dansk

Friskoleforening. Cirka – fordi tallet stiger – i takt med bevidstheden omkring, hvad nationale test,

prøver og karakterer gør ved vores unge mennesker. Hvis I som forældre er i tvivl om, hvilke

muligheder jeres børn har, når de afslutter grundskolen uden afgangsprøver og karakterer, så sig

endelig til. Vi har et fint samarbejde med kommunens Uddannelsesvejledere, som gerne kommer forbi
skolen til et møde, hvor jeres spørgsmål kan besvares.

Når et skoleår går på hæld, siges
der farvel og på gensyn.

Afgangseleverne fejrer, at de nu skal
videre til det næste kapitel. Nogle
skal i gang med en

ungdomsuddannelse, nogle skal i

lære og andre tager på efterskole.
Sidste skoledag rummer for alle

børn et væld af forskellige følelser.
Glæde, spænding, ængstelse,

vemod…. Det er en særlig dag – og hvis vi som forældre tænker tilbage på dengang, vi selv var børn,
kan vi sikkert genkende følelserne. Den lange sommerferie – selvfølgelig med 7 ugers solskin –

kammeraterne man savnede, spændingen over at skulle i gang med noget nyt, glæden over den nye
skoletaske, gensynet med lærerne.

Vi vil på Lyne Friskole lægge os i selen for at være den trygge ramme, som man kan vokse i og rundes
af. Her er plads til hver enkelt barn – vi ser hver enkelt barn. Vores børn har kun eet skoleliv – og vi vil
gøre vores yderste for, at det bliver det bedste skoleliv for jeres børn.
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Første skoledag efter en dejlig

sommerferie. Solskin – blå himmel –
frisk vind fra vest og ikke mindst
112 spændte elever.

Traditionen tro byder Lars-Ole

velkommen i skolegården, vi synger

en morgensang og vores nye elever
i 0. klasse hejser flaget. Corona var i
ro og derfor kunne
gratis rundstykker og kaffe til alle fremmødte. Tusind tak for det.

Støtteforeningen også byde på

I august bød vi velkommen til 15

nye elever i 0. klasse. Velkommen til
jer og jeres familier.

Vi glædes over, at så mange familier
fra vores område vælger vores skole
til. Vi har nu sagt velkommen til 15
elever i 0. klasse 2 år i træk – og til
august 2022 kan vi slå dørene op

første skoledag for hele 20 elever i
børnehaveklassen.

Vi vil fortsætte med at lave førskole arrangementer og invitere områdets børnehaver til at deltage.

Vores skole er altid åben for besøg, så hører I om nogen, der er interesseret i at besøge vores skole, så
giv endelig besked til en af vores lærere eller Lars-Ole.

Gennem det seneste år har der også
været plads til en masse ture ud af
huset. Vi er glade for at flytte

læringen ud i naturen, når chancen
byder sig.

Med egne busser behøver der ikke
være langt fra tanke til handling.
Som vi også løftede sløret for til

sidste års generalforsamling, har vi

store planer med et udeskole miljø i forbindelse med Raunkjær-Knude Skolespor.
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Mette og Karen Raunkjær har med succes søgt forskellige fonde og derfor vil der efter planen være et
udeskole miljø klar til brug i det kommende skoleår.

Til det nye udeskole miljø hører shelters, der kan lukkes helt af for vind og vejr, udekøkken og aflukket
rum til opbevaring af undervisningsmaterialer.

I får mere information om udeskolen, når vi nærmere os indvielsen.

Til sidste generalforsamling løftede
vi også sløret for, at bestyrelsen i
samarbejde med personalet har

været i gang med at udarbejde en

ny strategiplan for årene frem mod
2030.

Vores ønske med strategiplanen er
at fremtidssikre Lyne Friskole og
opdatere skolen, så den også er

tidssvarende de næste mange år.
Det handler både om indhold og rammerne og de enkelte initiativer vil skulle realiseres i forskellige
tempi.

Nogle områder i strategien eks. tidssvarende faglokaler kræver en hel del planlægning og vil tage
længere tid – hvor andre kan realiseres hurtigere.

Et af de hurtigere initiativer er elevmøbler. Vi har en del slidte møbler og nu ønsker vi at starte en
successiv udskiftning – hvor kommende 0. og 1. klasse først står for skud.

Nogle af kollegaerne fra lærerværelset har undersøgt, hvad der findes af muligheder og nu er der efter
grundig overvejelse bestilt nye klassesæt, der efter planen er klar til brug i det kommende skoleår.
Vi løfter selvfølgelig sløret for, hvilke tiltag der ellers vil ske for at understøtte vores strategi,
efterhånden som konkrete initiativer sættes i søen.

Lige inden Corona igen for alvor
gjorde sit indtog i Europa tog

friskolens 8. og 9. klasse på lejrtur til
Berlin.

På trods af lidt start vanskeligheder
hos DSB havde vores unge

mennesker en fantastisk tur. Berlin

har meget at byde på og som I ser

her, nåede vores elever blandt andet
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forbi Ritter Sport museet, Berliner Dom, Brandenburger Tor og DDR museet.
Der er så mange muligheder i Berlin, at vi har besluttet at starte en ny tradition, hvor udlandsturen i
8./9. klasse også fremover vil gå til Berlin.

Historien omkring Berlin - læringen om Øst og Vest har efterfølgende fået en helt ny betydning, nu
hvor vi igen har krig i Europa. Vi er nogle, som er vokset op i koldkrigstiden og som husker det helt
skelsættende øjeblik, hvor muren faldt og vi igen fik et forenet Europa.

Nu er vi i en ny mørk tid, hvor mine børn spørger til ting, som jeg ikke i min vildeste fantasi havde
forestillet mig. Hvad godt gør jodtabletter? Hvad er et beskyttelsesrum ?
Og selv på vores friskole i Lyne – er krigen kommet tæt på.

Den 7. marts sagde vi nemlig

goddag til vores 2 første elever,

Sjenja og Ivan, som er flygtet fra

krigen i Ukraine. I dag har vi 7 børn
på skolen, som er rejst fra alt de

kender for at komme til et fremmed
land, et fremmed sprog og en helt

anden slags skole. Meget er svært –
men gæstfriheden her i vores

område er stor og vi har taget imod

vores nye venner med åbne arme. Vores børn på skolen har taget godt imod de nye klassekammerater
– og selvom sproget er en udfordring, så er leg børn imellem heldigvis universel.

Corona vendte desværre også
tilbage i dette skoleår – men

heldigvis for en noget kortere – men
også mere intens bemærkning.

Vi lykkedes at undgå Corona indtil
slutningen af januar – men så gik

det løs. Ligesom på de fleste andre

skoler, gik det stærkt, da vi først fik

smitten indenfor døren. I løbet af ca.
3 uger havde størstedelen af elever

og ansatte haft ”fornøjelsen” af en positiv PCR test. Vi vil gerne fra bestyrelsen og skolen sige TAK til
jer alle sammen for det gode samarbejde, vi igen havde mellem skole og hjem. Der var mange

informationer på intra og mange spørgsmål omkring retningslinjer og hvad gør vi nu. Med fælles

hjælp kom vi i mål – og da vi kom tilbage i skole efter vinterferien, var Corona stort set et overstået
kapitel. Nu håber vi bare, at vi ikke behøver at genbesøge Corona i den kommende vinter.
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Og måske netop fordi Corona

toppede i Danmark i januar og
februar måned, turde vi igen

begynde at planlægge en af vores
faste traditioner – nemlig
Skolefesten.

6. Klasse øvede Emil fra Lønneberg

på repeat i ugerne op til og torsdag
d. 7. april sad ca. 340 søskende,
Lyne hallen til premieren.

forældre og bedsteforældre klar i

Sikke en dejlig aften – skuespil, skønne sange fremført af eleverne fra 0. – 5. klasse og

sodavandsdiskotek i cafeteriet arrangeret af vores ældste elever.

Og det er jo sådan med de her gode traditioner, vi taler om – nogle af os har været med til skolefest

tidligere – men I er også mange, hvor det var første gang. 2 år med Corona har ændret meget – og der
vil givetvis også være traditioner, som bliver fortolket på en ny måde, fordi tiden er inde til forandring.

Vi håber, at det kommende skoleår giver mulighed for flere fælles arrangementer, hvor vi er sammen i
fællesskabet om vores skole.

Generalforsamlingen er et af de

allervigtigste arrangementer, vi skal
være fælles om.

Udover valg til bestyrelsen, er det i
aften, at vi kan give alle jer

fremmødte en status på skolens ve
og vel.

Det sker gennem bestyrelsens
beretning, gennem revisorens

fremlæggelse af regnskabet og ikke mindst når skolens tilsynsførende aflægger beretning.
Man har gennem de senere år indskærpet kravene til tilsynet med de frie grundskoler.

I dag er det sådan, at man som tilsynsførende skal gennemgå et kursusforløb og være certificeret af

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. For at blive certificeret skal man endvidere have de nødvendige
faglige og pædagogiske kvalifikationer til at vurdere undervisningen.

Der føres tilsyn med, om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og
om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Og så kan man ikke vælge at bruge den samme person til at føre tilsyn i mere end 6 år.
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Vi har gennem de sidste 6 år har Ulla Kronborg tilknyttet som skolens tilsynsførende – og derfor er det
også sidste gang i aften, at Ulla kan aflægge hendes tilsynserklæring. Vi har sat stor pris på dig - Ulla –
og omend du ikke har haft din daglige gang på skolen, så vil du blive savnet.

I forbindelse med dit sidste besøg gav du vores elever en opgave - Lyne Friskole er verdens bedste
friskole fordi …. Og der kom mange gode svar – blandt andre:

”Vi har et godt fællesskab”, ”der er gode og sjove venner”, ”jeg kan lege med mine venner”, ”gode
timer”, ”morgensang”, ”gode lærere” osv.

Den lille opgave, du gav vores elever, vidner om, at vi har elever som trives og er glade for at gå i skole

– vi siger GLAD TIL SKOLE – GLAD I SKOLE – GLAD FRA SKOLE

Ulla du skal have tusind tak for tilsyn, sparring og input gennem de sidste 6 år. Vi ønsker dig held og

lykke fremover – og tillykke til den nye friskole, der får dig som tilsynsførende.

Vi har kun godt 2 måneder tilbage
af det 17. skoleår på områdets
friskole i Lyne.

På de 2 måneder er der meget vi
skal nå – og heldigvis meget der
smager af fællesskab.

Fredag d. 20. maj mødes vi alle til et
brag af en cykelfest. Denne gang er
penge ind til friskolens udemiljø – til glæde for skole og by.

formålet med cykelløbet at samle

Da vi cyklede i september 2019, samlede vi SAMMEN 165.000 kroner ind – og vi havde ca. 100 cyklister
i gang. Det bliver spændende at se, hvad vi i fællesskab kan cykle ind d. 20. maj. Sæt et stort kryds i

kalenderen – få skrevet en masse sponsorer ind i den udleverede folder og aflever den på skolen igen

senest d. 13. maj. Kroghuset laver nem aftensmad – det hører I meget mere om, når vi kommer tættere
på.

Tirsdag d. 14. juni drager hele skolen afsted på den store fælles lejrtur. Det bliver 3 dage med masser
af oplevelser, venskaber, sang, lejrbål og trætte børn.

Inden vi lukker helt ned og går på sommerferie, vil bestyrelsen på ny invitere ind til arbejdsdage.
Arbejdsdagene vil blive afholdt i uge 26 og vi minder om, at det er et af kravene til jer som

friskoleforældre, at I giver en hånd med til arbejdsdagene. Det har været meget svært for os at holde

fast i arbejdsdagene i de her 2 år med Corona og derfor skal vi alle sammen lige i gang igen, så vi kan

huske, hvad det handler om. Arbejdsdagene har også det formål, at vi har nogle hyggelige timer med
hinanden. Vi kommer til at snakke med hinanden på kryds og tværs – og nogle gange glider snakken

lettere, når vi er beskæftigede. Der er også mulighed for at hjælpe til årets cykelsponsorløb, hvis man
allerede nu ved, at uge 26 er optaget af andre gøremål.
Sammen kan vi mere.
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Vi går en god tid i møde.
Afslutningsvis får I en lille bid af teksten, fra ”Gi os lyset tilbage” skrevet af Per Krøis Kjærsgaard

”Gi' os glæden tilbag',
Og lad os leve af dét trylleslag:
Kroppene mange, men styrken er en.
Sådan er landet, der står på de viseste sten.”

Tak.
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