Nyhedsbrev oktober 2017
Facebook
Vi opfordrer alle til at følge skolen på Facebook. Del også gerne opslagene med familien eller venner, så mange kan følge
med i de mange spændende aktiviteter, der hver uge sker på skolen.
Parkering og sikker skolevej ved Gl. Lindholm Skole
I de seneste uger har vi arbejdet på at finde løsninger på trafiksituationen omkring skolen. Vi er nu klar til at etablere en
parkeringsplads ved hallen/dus c. Dette betyder, at vi skal have vendt vores multibane og flyttet sandgraven (til atletik)
til det store grønne areal. Af yderligere tiltag kan vi nævne skiltning ved indkørslerne til skolen, at specialbusserne
foretager afsætning og påstigning af børn på Forbindelsesvejen, og at elevrådet inddrages for at komme med gode idéer
til at skabe en mere sikker skolevej for børnene. Desuden arbejder folk i ”Trafik og Veje” under By- og
landskabsforvaltningen med de tre veje, der omgiver Gl. Lindholm Skole ift. finde gode løsninger, så skolevejen bliver
mere sikker for børnene. Denne løsning kommer til at tage tid. Men vi håber, vi får nogle gode forslag herfra, som vi kan
arbejde videre med. Endelig kan vi med glæde konstatere, at flere forældre træner deres børn i at cykle i skole. Dette
gør også, at børnene bliver mere sikre i trafikken, og samtidig mindskes antallet af biler tæt ved skolen, når børnene ikke
skal køres i skole.
Neden for ses et billede med skrå kasser, der skal forstille parkeringspladser. Dus c og hallen ses til højre. Den vendte
multibane ses på tværs og i forlængelse af parkeringspladserne. Multibanen ser mindre ud, men får samme størrelse,
som den gamle, der anes bag de skrå parkeringspladser.

Visionsinternat for ansatte på Gl. Lindholm Skole d. 29.-30. september
Sidste skoleår arbejdede vi med en ny vision for Gl. Lindholm Skole. Da denne var færdig i det tidlige forår valgte vi at
lade den ligge, da vi vidste, at skolen både elevtalsmæssigt og personalemæssigt ville vokse hen over sommeren. Derfor
tog vi ansatte afsted på internat den 29.-30. september. På internatet blev der arbejdet med, hvordan vi som skole
kommer til at arbejde med visionen, så den ikke blot kan ses på et stykke papir. Og der kom et rigtig flot stykke arbejde

ud af internatet, et arbejde, der skal leve nu og i årene fremover. Vi kommer kun til at lykkes med visionen, hvis alle
arbejder med den. Derfor skal personale, børn, skolebestyrelse, ledelse og alle forældre orienteres om visionen og
efterfølgende arbejde på at gøre visionen virkelig og nærværende gennem handlinger/aktiviteter hver dag. Vi glæder os
til det fortsatte arbejde. I vil med tiden høre mere om visionen. Neden for kan I se vores vision:
Vi gør os umage




Vi møder læringsparate
Vi bidrager med alt det, vi
kan
Vi tør udfordre os selv

Vi har brug for hinanden




Vi behandler hinanden, som vi selv
vil behandles
Vi har alle mindst én tryg og
meningsfuld relation
Jeg har et ansvar for dig – du har
et ansvar for mig

Vi vil Gl. Lindholm Skole





Vi indgår alle i et
forpligtende samarbejde
Vi gør skolen til et rart
sted at være
Vi passer på vores skole

Byggeri
Den 27/10 tager byggeudvalget ud for at se på skoler for anden gang for at få inspiration til modernisering af skolen.
Neden for kan I se tidsplanen for byggeriet.

Fælles tilgang og gennemførelse af undervisningen
I udskolingen arbejdes der på at skabe en mere ensartet struktur og tilgang til undervisningen blandt de voksne. De unge
har været med på råd. Direkte adspurgt udtaler 7.-9. klasseeleverne, at de er glade for den fælles struktur, og at de
synes om at kunne se, hvad de skal lave i løbet af timen. Endelig gør den fælles afslutning på timen det, at der samlet set
er mere ro. Der er simpelthen tale om en win-win situation.
Motionsdag fredag d. 13. okt.
Her vil eleverne, små, mellem og store være i blandede grupper om formiddagen frem til middag og arbejde med gode
aktiviteter. Over middag og frem til kl. 14, vil der være løbetur for alle. Husk at se billeder mv. på Facebook på fredag.
Tak til jer alle for en rigtig god indsats.
Rigtig god efterårsferie til alle, når I kommer så langt .
Med venlig hilsen
Ledelsen

