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Bestyrelsesnyt februar 2011
Renovering af den gamle fløj:
Som belyst i en artikelserie i Morsø Folkeblad, så er skolestrukturen på Mors under forandring,
hvilket skyldes udsigten til et faldende antal elever i fremtiden. Denne udvikling er selvfølgelig en
trussel mod vores skole, da der vil blive en øget konkurrence om at tiltrække det antal elever, der er
nødvendigt for at opretholde en høj kvalitet på vores skole.
I bestyrelsen har vi igennem længere tid været klar over denne udvikling og de udfordringer som
det vil give friskolerne på Mors, og vi er overbeviste om, at Lødderup Friskole står stærkt i den
fremtidige konkurrence om eleverne. Vi er i en situation, i modsætning til flere af de andre skoler
på Mors, hvor vi kan tilbyde børnefamilier en løsning, hvor børnene kan være i de samme trygge
rammer, fra de kommer i børnehave til de evt. forlader skolen efter endt 9. klasse, hvilket vi ser som
en styrke i fremtiden.
Igennem de seneste år har vi opbygget en indskoling, der kan betragtes som en stor succes. Samme
tankegang er ved at blive overført til undervisningen i de ældre klasser, hvor der også kan spores
positive effekter. Der bliver indført karakter og eksamener for de ældste elever. Målet for
bestyrelsen er, at vi i fremtiden har en skole, der kan tilbyde en skolegang på niveau med det bedste
fra folkeskolen, men fortsat med en øget fokus på nærvær og tryghed for eleverne.
Et andet element i udviklingen af Lødderup Friskole er en forbedring af omgivelserne, så
klasseværelserne og fællesarealer virker mere indbydende på eleverne og personalet. Derfor har
bestyrelsen gennem længere tid arbejdet med planer om, for relativt få penge, at renovere den gamle
fløj, så der opnås et løft af disse omgivelser.
Lysere og åbne omgivelser:

Renovering omfatter et ønske om mere naturligt lys i omgivelserne, samt mere åbne og indbydende
klasselokaler og fællesarealer. Derfor skal klasselokalerne og gangene tilføres mere lys, hvilket
gøres ved, at der bygges en glaskarnap på klasserne ud mod gangen, så det naturlige lys ledes
gennem klasselokalet og ud på gangen. Desuden vil der blive etableret nye ovenlysvinduer i de
mørkeste dele af gangene.
Glaskarnapperne forventes også at give et indtryk af mere åbne omgivelser, så der kan komme en
fornemmelse af øget fællesskab mellem klasserne, hvilket er en del af det, som ønskes i forbindelse
med overførsel af tankegangen fra indskolingen.
Åbne omgivelser skal der også være mellem klasserne, hvorfor der skal være mulighed for, i
specielle situationer, at kunne ligge flere klasseværelser sammen. Dette løses ved at væggene
mellem klasserne forsynes med ”franske døre” så undervisning på tværes af lokalerne bliver lettere.
Klasselokalerne får renoveret de nuværende glaspartier, så der kommer en terrassedør som giver
mulighed for direkte udgang til en nyetableret terrasse til hver enkelt klasse.
Adskillelse mellem mellemklasserne og overbygningen:

Selvom der tilstræbes et øget fællesskab, så har de enkelte klasser ofte behov for at være ”dem selv”
hvorfor der etableres en ”adskillelse” mellem indskolingen, mellemklasserne og overbygningen.
Adskillelsen mellem overbygningen og mellemklassen opnår vi ved, at flytte kontoret og teknikrum til klasseværelset bag ved scenen i fællesrummet. Området med fællesrummet og gangen ned
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mod gymnastiksalen (overbygningen) adskilles derved fra de resterende klasser (mellemklasserne)
af lærerværelset og kontoret.
Garderobe:

Garderoben nede ved gymnastiksalen ønsker vi at udvide, så flere får mulighed for deres egen
garderobe. Det løses ved at etablere garderobefaciliteter i dele af det nuværende omklædningsrum.
”Slagplan”

Det er en omfattende renovering, som vi har i tankerne, som ikke kan laves uden at det vil påvirke
undervisningen, så er det planen at renoveringen deles op i 2 etaper og udføres henover sommeren.
Fra bestyrelsens side er det bestemt, som følge af opgavens omfang, at arbejdet hovedsagligt skal
laves af hyret håndværkere, men at der kan komme mindre kosmetiske arbejdsopgaver, hvor
forældrene skal bidrage.
Det er en omfattende opgave, der skal påbegyndes på skolen, og der er også flere mindre projekter
end dem der skitseret her. Vi tror, at de her tiltag kan give den gamle del af skolen et nyt liv og at
det vil være til stor glæde for elever og personale, så de i fremtiden trives bedre.
Og husk – med en bedre trivsel vil eleverne sandsynligvis også opnå en bedre indlæring.
På bestyrelses vegne
Mogens Dahl Nielsen
Fælles temauger for Mellemtrinnet
I ugerne 10, 11 og 12 er der fælles forløb for mellemtrinnet. Der er sendt information med hjme og det ligger
også på hjemmesiden under ”Klasseinformation”

SFO-NYT
Svømmetur:
Fredag d. 4. marts er der mulighed for at 3.klasse kan komme
med i svømmehallen fra
kl. 14 – 16. Børnene skal hentes dernede.
Giv en tilbagemelding på om dit barn skal med.
God weekend
Frank

Fra Borgerforeningen

Fastelavnsfest
Fredsø-Lødderup og omegns borgerforening afholder fastelavnsfest i Fredsø
forsamlingshus Søndag d. 6/3 kl. 14-16. Pris 40 kr. for voksne og 20 kr. for børn incl.
fastelavnsbolle og sodavand/kaffe. Der er præmier til kattekonger og dronninger :-)
PS. Borgerforening afholder generalforsamling på onsdag d. 2/3 kl. 19.00 i SFO'ens lokaler på Lødderup
Friskole. Dagsorden iflg. vedtægterne. Blot en reminder - der er tidl. annonceret rettidig på Radio Limfjord.
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