
SPÆNDENDE LÆRINGSMILJØER

SKOLE TÆNKT FORFRA

FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS AF KLASSERNE

TRYGHED



Nye sammenhænge

Fremtiden kræver meget af vores unge talenter. Innovation, kreativitet og 
nysgerrighed er nøgleord for os. En vigtig del af undervisningen er derfor at se nye 
sammenhænge på tværs af de forskellige fag. Vi har blandt andet opført et nyt 
afsnit med naturfag, hvor fagene biologi, geografi, fysik og kemi mødes i et åbent 
læringsmiljø. I dette miljø får eleven et større overblik og ser nye sammenhænge.

Læring, fællesskab og et trygt miljø
Lyreskovskolen er en nyopført skole i Bov ved Padborg. Skolen er bygget til 800 
elever og er en samling af tre tidligere skoler i kommunen.

På Lyreskovskolen vælger vi at udnytte chancen for at tænke skolen forfra. På flere 
punkter giver skolen nye muligheder for læring, fællesskab og tryghed.



En stor skole kan også være en 
tryg skole

Skolens hjerte – Den store trappe ved kantinen 
– er rummet, hvor forældre, lærere/pædagoger, 
elever og eksterne brugere kan mødes i et stort 
fællesskab. Her midt i skolens hjerte giver det 
god mening, at skolens SFO er placeret. I et 
åbent og gennemsigtigt miljø med synlige voksne 
kan eleverne føle sig trygge og som vigtige 
brikker i livet på Lyreskovskolen.
Medindflydelse, fællesskab, respekt for hinanden 
og et stærkt skole-hjem samarbejde, hvor  
udfor dringer løses, før de opstår, er grundstenene 
for en skole, hvor alle føler sig trygge.

Undervisningen tænkt forfra

Den enkelte klasse er en tryg base. På 
Lyreskovskolen ønsker vi dog også at arbejde 
på tværs af klasserne og i andre rum end det 
enkelte undervisningslokale. Læringstrapperne 
er naturlige samlingssteder. Vi har også åbnet 
for udendørs undervisning ved vores skolesø, i 
amfiteatret eller i det udendørs skolekøkken.
Når vi deler klasserne op på tværs og underviser 
i nye miljøer og anvender nye former, tilgodeser 
vi flere elever og skaber læring for alle.

Kort fortalt:

• Nyetableret skole i Bov med plads til 800 
elever

• Sundt læringsmiljø – hvor leg indgår i 
læringen og læring indgår i legen.

• Tryg skole – samme sted, man starter hver 
morgen

• De små og de store i hver deres 
skolebygning

• Plads til at snuble, rejse sig og udvikle sig

• Stærkt skole-hjem samarbejde



Komfortable busser
Høj service
Stor fleksibilitet

Din sønderjyske rejsepartner 

Revisionscentret i Padborg ApS
Godkendt revisionsanpartsselskab

Offentligt godkendte revisorer:
Kai Momme mobil:  40 56 62 15
H. C. Christensen mobil:  26 79 52 31
Harry Pharao mobil:  40 24 61 15

Tal tal med os
Vi kan faktisk godt lide det...

Møllegade 2 B st. 
6330 Padborg
T: 76 67 15 15
F: 74 67 25 15

padborg@revisor.dk 
www.revisor.dk

H. P. Therkelsen A/S
Postbox 109 · Eksportvej 1 · 6330 Padborg

Tlf. 74 67 14 54 · Fax 74 67 11 70
E-Mail: hpt@hpt.dk · Internet: www.hpt.dk
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5041-0826XXXX XXXX

Lyreskovskolen
Padborgvej 55a, Bov 
6330 Padborg

T: 73 76 84 20
M: lyreskovskolen@aabenraa.dk 

Find os også på facebook

NORMAN RUDBECK


