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Kære forældre til elever på Lyngholmskolen.
Så nærmer ferien sig også ledelsesgangen, og vi vil i den anledning ønske jer alle en rigtig dejlig ferie.
Når vi ser tilbage på skoleåret, får vi øje på et år fuld af lærerige projekter og mindefulde oplevelser.
Vi startede året med et brag af en Trivselsdag, hvor vi havde besøg af Peter Mygind, der på fineste vis gav alle
Lyngholmskolens elever en fælles oplevelse i sit oplæg om mobning. Årgangene har efterfølgende arbejdet videre
med aktuelle trivselstiltag og tager efter sommerferien fat i den nyeste trivselsundersøgelse, så handleplaner kan
justeres ift. det kommende års arbejde med elevtrivsel på skolen.
I den forbindelse kan vi nævne, at vi har besluttet at sende fem af vores medarbejdere på uddannelse i inklusion,
da vi kan se, at det er et område, vi som skole gerne vil blive dygtigere til på alle niveauer.
Lyngholmskolen har i året der er gået markeret sig i flere sammenhænge. I de fleste af de konkurrencer, vi har
deltaget i, har vores elever løbet med sejren. Det gjaldt både vores mediepatrulje, der i oktober måned vandt
Challenge i Galaksen. Senere på året vandt 3. årgang DM i en GeoGebra-konkurrence, og 8. årgang vandt den
kommunale FilmClass-konkurrence. Vores elever på 7. årgang fik en masse opmærksomhed, da de vandt den
store kommunale konkurrence i Furesø Innovations Projekt (FIP), hvor borgmesteren var dommer.
Kommunal opmærksomhed fik vi i høj grad også, da CEPOS kom ud med sin rangering af landets skoler, hvor
afgangsprøveresultater sættes i relation med de socioøkonomiske referencer. På denne liste blev Lyngholmskolen
placeret højest af alle kommunens skoler, da vi har den højeste undervisningseffekt.
I foråret fik vi søsat et stort tiltag omkring læsning på skolen. Dette tiltag hedder “Guided Reading” og er i år
startet op som et pilotprojekt på Lyngholmskolen og Hareskov skole. Vi har indgået et tæt samarbejde med
Rudersdal kommune, der har gode erfaringer med denne differentierede tilgang til læsning. Indsatsen har i år
foldet sig ud på 0. årgang, men fortsætter på 1. årgang i det kommende skoleår. Dette projekt har også fået
politisk bevågenhed, da vi havde velfærdsdirektør Niels Milo og udvalgsformand for skoler- og
erhvervsuddannelser, Henrik Poulsen, på skolebesøg omkring “Guided Reading”. De var meget begejstrede, for
det de så og hørte.
Det kommende skoleår vil vi fortsat arbejde med at udvikle vores klasseværelser mod fremtidens læringsmiljøer,
der i højere grad kan understøtte den undervisning, vi tror på kan udvikle de kompetencer, som elevernes får
brug for nu og i fremtiden. Til at understøtte denne proces har vi vores engagerede vejledere omkring skolens
Pædagogiske Lærings Center (PLC). Vejlederne vil sammen med resten af skolens udviklingsorienterede personale
arbejde videre med denne proces, der skal skabe de bedste læringsmiljøer for alle vores elever, så de kan blive så
dygtige, som de kan.
I året der er gået, har vi haft fokus på at styrke samarbejdet mellem elevrådet og skolens udvikling. Det har
betydet, at elevrådet i udskolingen i år har holdt forskellige samlinger, og at de har kommet med input til både
ledelse og skolebestyrelse. I efteråret deltog elevrådet aktivt i gennemførelse af en trafikkampagne i samarbejde
med ledelse og skolebestyrelse. Formålet var at fremme en mere sikker afleveringssituation ved indskolingens
parkeringsplads.

At styrke samarbejdet har også været i fokus i forhold til jer forældre. Vi havde i foråret indkaldt til et fælles møde
for kontaktforældre på alle årgange, hvor ledelse og skolebestyrelse inviterede til evaluering af det nuværende
samarbejde, og opfordrede til at komme med input til kommende opmærksomhedspunkter. Dette arbejde er
sendt ud til nuværende kontaktforældre og bliver en del af arbejdsgrundlaget for den nyvalgte skolebestyrelse
kommende skoleår.
Efter en lang periode med en ledelse, der har været underbemandet, kan vi med glæde informere jer om, at vi
efter sommerferien er en fuldtallig ledelse, da vi har ansat en afdelingsleder til indskolingen, der hedder Mette.
Som I kan læse, er der nok at være stolte af, og vi glæder os meget til at fortsætte det spændende arbejde i
samarbejde med jer og skolens dygtige medarbejdere, med at gøre en god skole endnu bedre for jeres børn.
Med ønsket om en fantastisk sommer.
Venlig hilsen Ledelsen på Lyngholmskolen

