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Årgang: 26  Uge: 39  Dato: 29.09.2017 

Kære forældre, personale og elever 

Lidt om skolens vikarpolitik 

I denne uge er der ikke så meget at skrive, så jeg benytter mig af lejligheden til at komme med lidt 

oplysninger om hvordan Lyngbjerggårdskolen prioriterer vikardækning. 

Lyngbjerggårdskolen prioriterer vikardækning højt. Vi følger disse retningslinjer så nøje som muligt. 

Der kan være mange grunde til, at der skal bruges vikar. Der kan være tale om, at en lærer skal på kursus, på 

lejrtur, afvikler ferie/fridag, er med en klasse på f.eks. Skills, landboskole eller lignende, laver skuespil med 

en klasse, har barns sygdom eller omsorgsdag og selvfølgelig, når en lærer er syg. Der er desuden perioder, 

hvor lærerne skal være censor på andre skoler eller afvikler prøver på skolen eller terminsprøver i 9.klasse. 

Alt i alt er der mange ting, der betyder afvigelser fra hverdagens program. Bagsiden af de mange aktiviteter 

er, at den sædvanlige lærer ikke er i klassen. Derfor er det vigtigt, at der kan foregå undervisning alligevel på 

en ordentlig måde. 

Nogle gange byttes der blot timer mellem faste lærere på skolen. Andre gange er der vikar på. 

Når en lærer er fraværende, laves der en vikarplan, som gives til vikaren. Det betyder, at eleverne kan 

arbejde videre med det faglige stof, selv om læreren er erstattet af en vikar. 

Skolen har et vikarkorps bestående af 3-5 personer samt skolens pædagoger. Det betyder, at vikarerne 

kommer til at kender skolen, og eleverne kommer til at kende vikarerne. Det giver tryghed for alle. Vi bruger 

helst en vikar igennem en lang periode, og vi bruger helst vikarer, der kan få det til at fungere. Ofte er det 

lærerstuderende, gamle elever, eller en der er på vej ud af arbejdsmarkedet, som har erfaring med 

undervisning. Der er mange, der gerne vil være vikar, så vi kan godt være lidt kræsne, når vi vælger ud.. 

En vikar skal altid aflønnes for mindst 3 timer, så enkelte gange kan det ske, at der ikke sættes vikar på en 

enkelt time. Det er sjældent, men det sker. Det kan f.eks. være en time, der ligger i 7.time, hvor eleverne er 

trætte, og hvor jeg vurderer, at timen ikke vil være så meget værd uden den faste lærer. Det kan også være en 

enkelt time midt på dagen, men det er sjældent. 

På mange folkeskoler spares der rigtig meget på vikarer. Der sker det ofte, at en lærer bliver sat til at se efter 

2 klasser på en gang, eller at klasser sidder alene, når der mangler en lærer. Det forsøger vi helt at undgå. Det 

er virkelig kun, når tingene slet ikke kan gå op, at det sker på vores skole.  

Vi er stolte over vores gode og kvalificerede vikardækning. Det er menneskeligt at fejle, så der kan opstå en 

smutter. Hvis det sker, skal eleverne komme over på kontoret og sige det, så der kan findes en løsning 

Lars Pedersen sygemeldt 

Pædagog Lars Pedersen er sygemeldt. Foreløbig på ubestemt tid.  

Søren Jensen afløser foreløbig i Lyngtotten. Søren kender Lyngtotten og børnene rigtig godt, idet han har 

været næste hele sidste skoleår i Lyngtotten. Derfor gør han det godt fra starten af og han er rigtig glad for 

igen af være i Lyngtotten. 

6.klasse øver skuespil 
I uge 40 og uge 41 øver 6.klasse skuespil, Klassen har derfor særskilt program i 

de to uger. Klassen orienteres af klasselæreren. Klassen har derfor særskilt 

program i de to uger. Klassen orienteres af klasselæreren. 

Stykket skal vise for hele skolen som optakt til skolefesten torsdag den 

12.oktober 2017. 

Forestillingen foregår i forsamlingshuset og er kun for skolens elever og 

personale af hensyn til pladsen i salen.  
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Onsdag den 11.oktober er der også forestilling. Denne gang er alle velkomne. 

Emneuge og motionsdag 

I uge 41 er der emneuge fra mandag til torsdag og motionsdag fredag. De enkelte 

grupper vil informere om mødetider, emner og aktiviteter. Det er en hyggelig måde 

at gøre klar til efterårsferien på.  

Der kommer yderligere oplysninger med næste ugebrev. 

Pædagogisk dag 3. november 2017 

Fredag den 3.november er der pædagogisk dag for skolens pædagogiske personale. Det betyder, at vi får 

brug for en masse gæstelærere til at tage en klasse fra 8.10-12. 

Derfor vil det være dejligt, hvis der er friske forældre, der har lyst og tid til at melde ind på en klasse. Man 

kan lave, hvad man vil med klassen. F.eks en udflugt, almindelig undervisning eller tage et emne op efter 

eget valg.  

Det kan nogle gange være rarest at være 2 om det, så glider det altid lettere. Hvis der skulle være nogen, der 

har lyst, bedes I henvende jer til kontoret. Hvis I har brug for hjælp til at lægge et fagligt program, skal vi 

nok hjælpe. 

Vi har fået afløsere på til 7. kl. – Det er Præsten. 

Rigtig god weekend til alle. 

Med venlig hilsen 

Dorthe Svenstrup 

 

 

Weekend-rengøring: 

Nøgle hentes i Lyngtotten i tidsrummet fra torsdag morgen til fredag kl. 16.30 og afleveres i 

nøgleboks efter rengøring 

Dato Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Sektion 4 Sektion 5 

2017 Bhkl-1-2 3-4-5-6 7-8-9 Alle Alle  

29/9 Andrea 0 Amina 3 Marcus 1 Anna 2 Vilma 3 

06/10 Lau 0 Tobias 4 Oscar 7 Vilhelm 3 Rosa 1 

13/10 Marcus 0 Villads 4 Martin 7 Tobias 3 Thomas 7 

28/10 HOVEDRENGØRING 

3/11 Marie 0 Sofie 5 Jemina 8 Sofia 3 Silje 8 

 


