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Lindersvold har fået en royal familie
Vores nye bidronning og hendes
arbejdere er flittige, fascinerende og
giver glæde i undervisningen.
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Byggeweekend
i pinsen

Vi malede bænke, rensede gårdspladsen for
ukrudt, fik sved på panden i solen, grinede og
spiste dejlig mad sammen.
Foto: Anna Hoas

PÅ SKOLECENTRET

LINDERSVOLD
TORSDAG D. 29. OKTOBER 2020
KL. 09.30 – 12.00

KJELD FREDENS
”Natur og mental sundhed”

Om Kjeld Fredens:
Kjeld Fredens forsker i læreprocesser
(se bogen ”Mennesket i Hjernen”).
Har været hjerneforsker ved Neurobiologisk
Ins�tut, Århus Universitet, seminarierektor ved
Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef
ved Vejle�ord Neurocenter, og vismand i
Kompetencerådet.
Kjeld Fredens har endvidere været redaktør af
�dsskri�et ”Kogni�on & Pædagogik”,
censorformand ved Masteruddannelse i
Læreprocesser ved Videnscenter for
Læreprocesser, Aalborg Universitet.

En ”udehjerne” er langt sundere, og således er
naturen et gra�s sundheds�lbud uden bivirkninger.
Hvordan det virker, har forskningen flere bud på.
Hør mere i foredraget.

Tilmelding sker via mail �l:
�lmelding@lindersvold.dk e�er ’først �l
mølle’ princippet, dog senest 12. oktober 2020.
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Nyt initiativ:
Turboforløb på Heldagsskolen
Nu kan børn med udfordringer i skolen få
intensive læringsforløb her på Lindersvold.
Erfaringer fra �dligere projekter viser, at korte
forløb kan have en langvarig effekt.
Heldaggskolen Lindersvold har i flere år ha� ry
for at være et godt sted �l børn og unge, der
trænger �l en ny start. Nu begynder vi at
arbejde systema�sk med kortvarige, intensive
undervisningsforløb, de såkaldte turbo-forløb.
Forskningen viser nemlig, at turboforløb kan
give store faglige fremskridt for børn og unge
med udfordringer i skolen.
Vores korte forløb er for børn og unge, der har
faglige udfordringer eller som har mistet
mo�va�onen og gejsten �l at lære. Vi �lbyder
at de i en kortere eller længere periode får et
individuelt �lre�elagt undervisningsforløb med
klare og enkle målsætninger. Vi har naturligvis
fokus på den faglige del af undervisningen, hvor

vi arbejder med varieret og
anvendelsesorienteret undervisning og bruger
vores store udendørsarealer.
Forskningen viser også, at arbejdet med social
og personlig udvikling er afgørende for at øge
elevers trivsel, selv�llid og faglig udvikling.
Fak�sk er miljøski�et en afgørende
forudsætning for at eleverne rykker sig.
Så selvom hensigten er at styrke elevernes
faglighed, fokuserer vores turboforløb også på
mo�va�on, selv�llid og koncentra�on. Det er
nemlig afgørende parametre, hvis vores elever
også på den lange bane skal få glæde af
turboforløbene.
Vores turboforløb kan vare alt mellem en og
seks måneder.
Du kan finde flere informa�oner på
heldagsskolen-lindersvold.dk
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Madopskrifter og mariehøns
blev St. Torøjes redning
Også her på Opholdsstedet St. Torøje kom
hverdagen i modvind, da Covid-19 lukkede
Danmark ned. Men vi har e�erhånden fundet os
selv i den nye virkelighed.
Hele vores dagsstruktur blev udfordret, da
børnenes skoler lukkede og deres fri�dsak�viteter
blev taget fra dem. Vi fik hur�gt udarbejdet nogle
dagsprogrammer, der både har taget hensyn �l de
retningslinjer, der er kommet fra børnenes skoler,
men også har kunnet rumme børnenes reak�oner.
Vi har været krea�ve og malet mariehøns på sten, vi
har lavet matema�k på flere måder; blandt andet
ved at bruge madopskri�er, hvor man skal måle,
veje og regne ud, hvad maden koster at lave.
Medarbejderne har været opmærksomme på at
være stø�ende, hjælpende voksne, når lek�erne fra
skolerne har drillet.
Vi har desuden brugt den nærliggende natur �l at få
lu� under vingerne og føle, at vi trods
omstændighederne kom ud. Et par uger inde i den
nye hverdag lejede vi et sommerhus med pool ved
Hummingen. Selvom lek�onerne stadig skulle
klares, vi fik vi nogle gode dage med lu� omkring os
og dejlige gåture, hvor vi også samlede skrald og fik
gode snakke om, hvordan man hjælper miljøet. Der
blev også badet en masse i poolen og spillet billiard
og dart i ak�vitetsrummet.
Nu, hvor sommeren småt er over os, glæder vi os
over at solen skinner og at vores nye legeplads
bliver fli�gt brugt af børnene. Vi har mange
rabarberplanter, og vi har plukket og skåret ud, så vi
den næste �d kan lave kage og sa�. Poolen er også
gjort sommerklar, så de vandglade kan hoppe i
bølgen blå og lege eller træne deres
svømmefærdigheder.
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Bier giver glæde
i undervisningen
Vores nye bier er ny�ge, fli�ge og
fascinerende. Vi glæder os �l at høste honning
senere på sommeren, og imens bruger vi de
flyvende insekter i undervisningen, hvor de
s�mulerer elevernes nysgerrighed og lærelyst.
Fint skal det være her på Lindersvold. I sidste
uge fly�ede der en royal frue plus hendes
familie ind på stedet. Det er vores nye
honningbier, der skal bestøve vores frug�ræer
og sikre os lidt sødt på brødet eller i teen
senere på sæsonen.
Vi har i flere år ladet græs, urter og småbuske
stå vildt på vores udearealer, så Lindersvold kan
være et rart sted for insekter og fugle. I vinter
byggede vi et stort bistade med vindue, så
eleverne kan følge med i biernes arbejdsdag.
Og nu er det altså lykkedes os at finde en
passende familie �l vores stade.
Økologi, bæredyg�ghed og biodiversitet er en
del af vores værdisæt, og en stor del af vores
samvær og undervisning tager udgangspunkt i
det.

Det er vores lærer på heldagsskolen, Alex, der
sammen med sine elever passer vores nye
beboere. Forleden dag var det vores
frem�dsklasse, der havde bier på skemaet. En
af eleverne trak i dragten, der skal besky�e
mod bierne, mens Alex forklarede
frem�dsklassen, at det er sjældent, at avlede
honningbier s�kker. Mennesker har gennem
århundreder avlet bier, der både giver meget
honning og sam�dig er helt fredelige at være
sammen med. Selvom vores bi-familie er ny, var
tavlerne allerede tunge af honning, og eleverne
gjorde store øjne, da vokstavlerne en e�er en
blev lø�et op fra staderne, og hundredevis af
de lodne arbejdere kravlede rundt.
Vi oplever gang på gang, at elevernes
nysgerrighed vækkes, når undervisningen bliver
hevet ud i naturen. Vi kom vidt omkring i bi�men, og talte både om biers forplantning,
bananavl, japanske dræberhvepse og monokultur i landbruget. Vores bier har ha� deres
første undervisningsgang, og de har vist sig at
være glimrende lærere.
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Hjemlige
ferieoplevelser
styrker de sociale

færdigheder

Sommerferie på opholdsstedet Lindersvold er
badeture, rejser og spontane isvafler. Ligesom
en helt almindelig familieferie. ”Vores
vig�gste opgave er at skabe et godt hjem for
vores børn og unge”, fortæller daglig leder
Birgi�e Bugge.
Amanda på 18 er blevet klippet. Et sommerklip,
som hun siger. Amanda er beboer på
Opholdsstedet Lindersvold, lige nu ligger hun
henslængt i opholdsstuens møbler, og ser ud �l
at være meget tæt på ferieklar.
”Også selvom vi ikke kommer på udlandsrejse
på grund af Corona”, siger hun.
Sidste år var hun med opholdsstedet i Prag.
Det, hun husker bedst, er en udflugt, hvor de
fik lov �l at skyde med pistoler. Forrige år var
hun på Mallorca.
”Det var første gang, jeg prøvede at flyve. Jeg
var eddermame bange”.

Nye rammer styrker de sociale færdigheder
Men det handler også om at bruge de
anderledes rammer �l at træne deres sociale
færdigheder. De kommer alle med forskellige
udfordringer. En del har svært ved at fungere i
fællesskaber, forklarer Birgi�e Bugge.
Men når vi er på tur, giver det en anden
dynamik, som vi forsøger at bruge posi�vt,
siger hun.
Og det kan Amanda sagtens mærke.
- Man snakker med de andre på en anden
måde, når det er ferie, siger hun.
- Det er ligesom mere hyggeligt, og der er
bedre �d �l at være sammen med de andre.

Vig�gt med oplevelser
Daglig leder Birgi�e Bugge og hendes
medarbejdere sørger al�d for, at der er sjove og
spændende �ng på programmet i de seks uger,
hvor opholdsstedets børn og unge holder
sommerferie.

Hun glæder sig mest �l sommerhusturen på
Langeland. For det er rejserne med
overnatning, der er det bedste.

Der er sommerhustur �l Langeland, fisketure,
badeture, mad over bål og udflugter �l Bakken
eller Lalandia. Nogle gange tager alle sammen
afsted. Andre gange er det bare et par stykker,
der kommer på udflugt sammen.

Opholdsstedet Lindersvold �lbyder
aflastningsophold i sommerferien. Vores børn/unge
i aflastning får eget værelse, en-�l-en indkøring af
en af vores pædagoger og deltager i ak�viteter og
hverdag på lige fod med resten af huset. Ring �l
daglig leder Birgi�e Bugge på tlf.: 51 21 75 59, hvis
du vil vide mere. Du kan også få vores
sommerferieprogram, så du kan se, om der er
særlige ak�viteter, der har interesse.

- Det her er jo deres hjem, og det er det, vi
tager udgangspunkt i. Vores opgave er at skabe
de hjemlige rammer. Derfor er det så vig�gt, at
vi kan give dem gode oplevelser med i bagagen,
siger hun.

FERIEAFLASTNING
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Sommerhilsen
I år har vi været udenfor. Meget mere, end vi
har været vant �l. I det forgange skoleår er det
naturligvis Covid-19, der kom og ændrede
vores hverdag markant, der fylder mest. Men vi
har klaret os bedre, end man kunne have
håbet. For det første har vi ikke ha� nogle
sygdoms�lfælde blandt hverken vores
medarbejdere eller vores børn og unge. For det
andet har det vist sig, at de retningslinjer,
Sundhedsstyrelsen sendte ud e�er påske, da vi
åbnede op for skolegang igen, også har bragt
gode �ng med sig. Vi har nemlig ha� meget
mere udeskole end vi plejer. Og det har været
posi�vt for vores elever, der har taget godt
imod al den friske lu�. Helt personligt glæder
jeg mig over det, da vi jo i flere år har arbejdet
meget med at undervise i det fri. Og det er
dejligt at se, at vi har fat i noget rig�gt dér.
Man skal al�d prøve at bevare op�mismen,
særligt når man som os arbejder med sårbare
elever, der om nogle har brug for voksne med
overskud. Men det har ikke været rosenrødt
det hele. Mange af vores børn og unge har for
eksempel angst og svært ved store ændringer.
Derfor har de også reageret på de mange
oms�llinger, der har været. Vores
medarbejdere har skullet holde tungen lige i
munden, for de har både skullet rumme de
unge og deres helt naturlige og forståelige
reak�oner, sam�dig med at de har skullet
�lre�elægge en god og spændende

undervisning i helt nye rammer på ganske kort
�d. Jeg er blevet imponeret over, hvor stor
oms�llingsparatheden har været i
personalegruppen. De har passet utrolig godt
på børnene og hinanden, og ha� en rig�g god
energi omkring det.
Covid-19 fylder så meget, at det er let at
glemme, at der også var en �d før det. Men
skoleåret 19/20 har været fyldt med
spændende projekter og nye �ltag. Blandt
andet har vi arbejdet intensivt med
skolevægring, og selvom træerne ikke vokser
ind i himlen, har vi fået nogle gode erfaringer.
Vi har også udviklet en række nye linjefag på
vores STU, og det har ha� posi�v effekt på
antallet af elever. Nu venter sommeren og vi
har mange spændende �ng på programmet for
vores unge. Vi skal blandt andet �l Langeland,
på cykelferie på Bornholm og så skal vi nyde
den smukke natur i vores lokalområde.
Rig�g god sommer
Marianne Grim
Forstander
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Kalenderen

Velkommen �l vores nye
STU-elev, der startede
første maj, og vores nye
elev �l heldagsskolen,
der startede 3. juni.

Sidste skoledag 26. juni.
Alle elever slutter kl. 13.00

Skolestart 10. august.

Kontaktinfo
Heldagsskolen Lindersvold

Lindersvoldvej 5 4640 Faxe

marianne@lindersvold.dk 30 54 20 04

Lindersvold STU College

Lindersvoldvej 5 4640 Faxe

mary@lindersvold.dk

40 17 79 15

Opholdsstedet Lindersvold

Lindersvoldvej 5 4640 Faxe

birgi�e@lindersvold.dk

51 21 75 59

Opholdsstedet St. Torøje

Amagervej 3 4640 Faxe

helle@s�oroje.dk

25 55 09 03

Bo�lbuddet Lindersvold

Lindersvoldvej 5 4640 Faxe

susan@lindersvold.dk

24 42 41 30

Skolecenteret Lindersvold
Lindersvoldvej 5, 4640 Faxe
Telefon: 30 54 20 04
Email: marianne@lindersvold.dk
www.lindersvold.info

