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Årgang: 27  Uge: 9 Dato: 01.03.2019 

Kære forældre, personale og elever 

 

En svær beslutning 

Nogle gange i ens liv er man nødt til at tage en afgørende beslutning. Tiden var nu kommet 

fra mig.  

I 1992 sagde jeg ja til at være skoleleder på Lyngbjerggårdskolen. Det harjeg aldrig fortrudt. 

Det er et skønt og meget givende arbejde, der dagligt giver så meget mening. 

I går, torsdag- knap 27 år senere - fortalte jeg så alle eleverne, at jeg går på pension lige efter 

sommerferien.  

Det har været en svær beslutning at træffe, og det var meget svært for mig at melde det ud. Jeg følte 

dog, at det var rigtigst at sige det selv ansigt til ansigt, selvom det var svært.  

Tirsdag aften fortalte jeg bestyrelsen det, og onsdag eftermiddag var det personalets tur til, at få det 

at vide. Det har være rigtig svære og følelsesfulde dage, men også dage, hvor jeg har fået utrolig 

mange søde ord og især rigtig mange kram.. 

Jeg har sendt et orienteringsbrev ud til alle forældre i går, hvor jeg nærmere begrunder mit valg. 

Som jeg skriver i brevet, nyder jeg hver dag på vores skole, men da jeg er 64 år tikker det 

biologiske ur . Mine 5 børnebørn trænger også til, at jeg har mere tid til dem. Heldigvis er der stadig 

4-5 måneder, hvor jeg kan nyde dagligdagen som skoleleder på Lyngbjerggårdskolen. Der er intet i 

mit job, som jeg er træt af, så det er uhyre svært at give slip, selvom det er mit eget valg.Jeg vil 

komme til at savne alle frygtelig meget. 

Bestyrelsen vil nu sammen med ledelsen gå i gang med at finde frem til den aller bedste kandidat til 

at være skolens nye leder.  

Fastelavn 

Dagen i dag startede med fastelavnsfest. Der var rigtig mange flotte udklædninger, så lærerne var på 

hårdt arbejde ved kåring af bedst udklædte i hver ”tønde-gruppe”. 

Her er et foto af vinderne. Flere fotos kan ses på skolens Facebook-gruppe. 
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Gæstelærere søges: 

Fredag den 15.marts holder lærerne pædagogisk dag. Det betyder at vi søger modige og friske 

gæstelærere til at tage sig af en klasse fra kl. 8.10-11.50.  

Man bestemmer selv hvad man vil lave med klassen. Hvis man foretrækker at få et program leveret 

er det også muligt. 

Jeg håber, det kan lade sig gøre. Det kan være en fordel at være 2 om en klasse, så er det måske 

mere overkommeligt. 

Henvendelse på kontoret. 

Tillykke til Jan og Maja 
I efterårsferien fik Maja og Jan en dejlig lille dreng. Fødslen gik godt og såvel mor, som far og baby 

har det godt.  

Jeg ønsker Jan og Maja hjertelig tillykke og ønsker alt godt for den lille nye Maja/Jan. 

Tillykke til Kresten -  10 års jubilæum 

På mandag har Kresten været ansat på Lyngbjerggårdskolen i 10 år.  

Han blev ansat den 4.marts 2009, og det har vi aldrig fortrudt. Heldigvis er Kresten også glad for at 

være på Lyngbjerggårdskolen, så han bliver forhåbetlig mange år endnu.  

Dagen vil blive markeret til morgensamling på onsdag. Kresten er utrolig velligt blandt alle på 

skolen- ikke uden grund.  

Hjertelig tillyke med jubilæet. 

Terminsprøver 

I næste uge er der terminsprøver for 9.klasse. Klassen har fået særskilt meddelelse. 

Velkommen til ny elev: 

Det er nu besluttet, at Karla Jacobsen bliver meldt ind på skolen  i 7.klasse.  

Her får I Karlas kontaktoplysninger. 

Karla Rud Skovhus Jakobsen, Jyllandsgade 15b, 9520 Skørping. 

Mor: Mie 6068 1565 

Far: Kristian 4215 9214 

Jeg ønsker Karla og hendes forældre held og lykke med deres valg af skole. Jeg ser frem til 

samarbejdet. 

Skal skolen have en hjertestarter? 

Hvis der kan samles 15 personer, der vil sælge lodsedler til Hjerteforeningen den 13.april, vil skolen 

få foræret en hjertestarter. Hvis der er nogle, der vil hjælpe, vil det være dejligt. Man kan tilmelde 

sig på kontoret og i det hele taget få flere oplysninger på kontoret.  

Teatertur for 1.-2.-3.klasse 

Onsdag den 13.marts skal 1.-2.-3.klasse i Aalborg Teater. De skal se Fyrtøjet Det skulle være en 

rigtig god forestilling. Billettens pris er opkrævet sammen med marts måneds betaling. 
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Fra sidste uge- stadig relevant: 

Kandidater til bestyrelsen      
Jeg vil gerne opfordre forældre til at overveje, om det kunn være noget at stille 

op til bestyrelsen til generalforsamlingen den 11.april. Der vil være en naturlig 

afgang fra den nuværende bestyrelse, så der vil være brug for, at nye har lyst 

til at gå ind i bestyrelsen. 

Vi står og skal træffe store beslutninger i den næste tid, og det er helt sikkert 

spændende at være en del af. Bestyrelsen og ledelsen er igen i en periode, hvor vi skal overveje 

bygning af en Multihal, idet arbejdet hermed er længere end nogensinde. Derfor vil det være ekstra 

super med kandidater, der har indsigt i økonomi og/eller byggerier og/eller gode ideer til at ”finde” 

de sidste penge.  

Der er ikke truffet nogle beslutninger om noget endnu.  

Hvis man skulle have lyst til at stille op, er man meget velkommen til at henvende sig til vores 

bestyrelse eller til ledelsen. Man kan selvfølgelig også stille op på selve dagen 

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 

2019 Bhkl-1-2 3-4-5-6 7-8-9 Alle Alle  

1/3-2019 Viola 0. Maja 6. Rasmus 9. Gabriel 0. Amina 4. 

8/3-2019 William S 0. Nikoline 6. Silje 9. Gry 0. Andreas 4. 

15/3-2019 Rasmus 2 Sofie 6 Marcus 8 Karla 0 Sofia 4 

22/3-2019 Mikas 2 Thor 6 Theiss 9 Karoline 0 Tobias 4 

29/3-2019 Marcus 2 Clara K 5 Yasmin 9 Mads 0 Vilma 4 

 


