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Kære forældre 

Så er et nyt skoleår startet op, og hvor var det dejligt at mærke skolen summe af glade, energiske børn, der var glade 

for at se kammerater, lærere og pædagoger igen efter sommerferien.  

 

Velkommen til de nye elever, som er startet på skolen – og en særlig velkomst til de elever, der i dag havde 1. 

skoledag. Også velkommen til jer forældre. Vi glæder os til at lære både jer og jeres børn at kende, og til et godt 

samarbejde om at skabe læring og trivsel for alle børnene på skolen.  

Nyt personale 

Den 1. august kunne vi byde velkommen til nye medarbejdere. 

Jane Bertelsen (pædagog) – er tilknyttet hold 1 og skal være i sfo’en. 

Jette Skjærlund (lærer) – er tilknyttet 3. klasse og har timer i Columbine og på biblioteket.  

Derudover har vi kort før ferien budt velkommen til Natacha, som er pædagogstuderende. Hun skal være hos os indtil 

den 1. december. De næste 7 uger skal Ahmad, som også er pædagogstuderende, være i både Columbine og sfo.  

Velkommen til dem alle.  

Indsatsområder i kommende skoleår 

Lumby Skole er en skole i udvikling, og vi har et kontinuerligt fokus på at skabe læring og trivsel for alle elever. Sidste 

år satte vi gang i filosofi og skak for alle vores elever – disse tiltag fortsætter i dette skoleår. Som noget nyt vil vi sætte 

fokus på læringssamtaler – særligt på mellemtrinnet, hvor hovedlærerne i hver klasse har en ugentlig lektion til at 

sætte fokus på faglig, social og personlig læring.  

 

Justering af folkeskolereformen 

Politikerne har besluttet, at eleverne i 0.-3. klasse skal gå lidt mindre i skole – det betyder, at deres skema er 

reduceret med 3 lektioner om ugen. Det giver mulighed for at åbne vores sfo lidt tidligere onsdag og torsdag, så der er 

bedre tid til leg og læring på en anden måde.  

På mellemtrinnet har vi konverteret to ugentlige lektioner til to-lærertimer, som skal anvendes til afvikling af 

læringssamtaler.  

 

Morgensamling og fagdage 

Hver fredag morgen samles skolen til fællessamling – forældre er velkomne til at komme og synge med ☺. Efter 

morgensamlingen starter vores fagdag, hvor eleverne har ét fag hele dagen. Det giver mulighed for fordybelse og for 

at skabe anderledes læringsmiljøer. I starten af året har mange klasser benyttet sig af byens mange kulturelle tilbud.   

 

AULA 

Vi forventer fortsat, at Aula starter op efter efterårsferien, og at skoleintra lukker ned i den forbindelse. Vi vil sørge for 

at informere jer i god tid – besøg gerne vores nye hjemmeside lumbyskole.aula.dk (den er under opbygning) og så vil 

vi gerne have flere besøgende på vores facebookside (Lumby Skole - almen).  

 

Vi glæder os til et nyt og spændende skoleår 

 

 

Mange hilsner 

Lone 


