Hvidbogen Lundby Skole.
Faktuelle oplysninger:
Lundby Skole er en lille skole fra 0.kl – 6.kl, så en stor del af vores børn er med i
Svendborgprojektet.
Vi har gode idrætsfaciliteter, da vi har egen hal og omkringliggende boldbaner. Desuden god
mulighed for at bruge skov og strand.
Struktur:
Vi havde valgt, at dele vores første år som idrætsskole op i 4 semestre, hvert semester med
nyt skema.
Det første og det sidste semester var bygget således op, at børnene havde ”udedage” hvor
timerne idræt og natur/teknik lå i forlængelse af hinanden. Med de små elever gik vi ture til
skov og strand og med de store elever cyklede vi i nærmiljøet.
I de to midterste semestre havde børnene ikke natur/teknik , men flere fx matematiktimer.
Vi har endvidere gjort brug af kommunens tilbud om spillere fra GOG og Rabbits og har selv
haft samarbejde med fx badmintonklubben.
Vi har brugt tilbuddet om sejlads, kano/kajakcentret på Thurø rigtig meget.
Vores første år som idrætsskole fungerede godt, men vi blev enige om kun at lave tre
semestre i år. Et efterår, et langt i midten og et forår. Det første og sidste skema er ens.
Se i øvrigt vedlagte årsplan
Opgavefordeling:
Undervisningen i børnehaveklassen blev varetaget dels af børnehaveklasseleder og dels af
idrætspædagoger fra skolefritidsordningen.
På 1.-4. klassetrin var det skolens 4 idrætslærere der stod for undervisningen. På flere
klassetrin skete det i samarbejde med idrætspædagoger fra SFO, som lagde en stor del af
fællestiden (de timer hvor pædagogerne er med i skolen) i netop idrætstimerne.
Dokumentationer (anbefalinger):
I vinterperioden har vi bl.a. trænet til en fælles forårskoncert og opvisning, som blev en
kæmpe succes. Vi gentager konceptet igen i år.
Eleverne får her mulighed for at fordybe sig i noget særligt, mestre det og vise det.
Meget værdifuldt og inspirerende i år 1 var det også, at vi opererede med et bånd i skemaet,
hvor flere klasser/lærere havde idræt på samme tid. Med forskellige stationer rundt i hallen,
hvor holdene blev udfordret, var der virkelig høj puls og super god energi.
Skemalægningen har været en udfordring. Idrætten har lagt mange bindinger. Desuden har
det særligt for de mindste elever været en udfordring at have faglige timer som dansk,
matematik og engelsk i ydertimerne sidst på skoledagen.
På Lundby Skole har vi fået sat drikkevandsautomater op, og vi har udeordning i alle
frikvartererne. Vi har desuden legepatruljer og legekasser.
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