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weekend

10. klasse med coaching
tidligere skoleleder, højskoleforstander og lærer.
Der bliver mellem 16 og 18
elever i den nye 10. klasse. To
kommer fra skolens 9. klasse, resten fra kommunerne
omkring Lyngby.
Coaching-tilbuddet til de
unge, der har afsluttet 9. klasse, er et tilbud om hjælp til at

Lyngby Friskole har etableret coachinglinje til
10. klasses eleverne, så de kan finde ud af,
hvad de vil, og hvordan de når derhen
Af Grete Hansen

10. KLASSE Lyngby Friskole har
igen etableret 10. klasse, og nu
bliver det med coaching.
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Det sker i samarbejde med
coach John-Erik Bang, der
har mere end 25 års erfaring
med coaching af både unge
og deres forældre. Han er bl.a.

Lyngby-Taarbæk Aftenskole
& Søllerød Aftenskole
tilbyder undervisning og foredrag
dag, aften og weekend
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Program 2010-2011
er nu husstandsomdelt! Hvis du ikke
har modtaget det,
så ring
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45 87 00 45
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eller se det på vores
hjemmeside: www.lta.dk
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blive klogere på, hvad de vil og
hvordan de når derhen”, siger
lærer Kasper Myding, der er
ansvarlig for den nye klasse og
coaching-konceptet.
“Det skal hjælpe dem
med at træffe det personlige valg af, hvad de skal efter
grundskolen.”
Forløbet begynder med en
coaching-uge i uge 33 for hele
udskolingen, dvs. 7.-10 klasse.
Det drejer sig om ca. 50 elever.
Her vil fem lærere og coach
John-Erik Bang deltage, og eleverne vil få de grundlæggende
værktøjer, som de skal bruge
i resten af skoleforløbet. Fra Kasper Myding.
onsdag til torsdag sover eleverne på skolen.
onen af coaching-værktøjerne
Efter coaching-ugen har 10. er, at coaching i fremtiden skal
klasse alminsprede sig som
delige fag og et “Det handler meget om ringe i vandet”,
ugentligt coaKasper
motivation og person- siger
ching-modul
Myding.
på to timer lig udvikling. At hjælpe
“Det handhver fredag.
med at give et reali- ler meget om
Det står lærerstisk
billede af, hvad motivation
og personlig
ne for, og hver
tredje fredag er den unge har lyst til.” udvikling. At
det John-Erik
hjælpe med at
Bang.
give et reali“Grunden til at også 7.,8. og stisk billede af, hvad den unge
9. klasse er med til introdukti- har lyst til. Om at finde sva-

ret på, om kravene til det, den
unge ønsker, stemmer overens
med den måde, vedkommende vil leve sit liv på. Om at blive
i stand til at træffe kvalificerede valg og beslutninger.”
Man kan læse mere om coaching-projektet på www.lyngbyfriskole.dk
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Kør-selv-ferie med din lokalavis
Som læser får du dette kør-selv-tilbud langt billigere end ellers.

Storbyferie i Hamborg
4 dage på )))) hotel med morgenbuffet
)))) Holiday Inn Hamburg i Hamborg
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4 dage KUN
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Det flotte ))))Holiday Inn Hamburg ligger ved Elben kun 10 km
fra den indre by. Bus til centrum finder I 2 min. fra hotellet, turen tager
10 min. I Hamborg kommer I aldrig til at kede jer! Her venter shopping
i eksklusive stormagasiner og på flotte indkøbsstrøg, internationale
musicals, spændende museer, hyggelig havnerundfart, en flot historisk
bydel og et væld af teatre, restauranter, cafeer og jazzklubber.
Valgfri ankomst frem til 28.08.2010 & 01.11.2010 - 27.04.2011.
Kan bestilles t.o.m 11.11.2010. Ekspeditionsgebyr maks. kr. 79,-. Inkl. daglig rengøring. Med forbehold for udsolgte datoer
og trykfejl. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1061.

Få en stor velkomstpakke!
Værdi over 1.900,Bliv PLUSmedlem af Vi elsker ferie
på www.vielskerferie.dk
KUN HOS DTF TRAVEL!
Fortrydelsesforsikring
RING og afbestil uden grund indtil
kl. 12 dagen før. Kun 69,- pr. person

Bestil her: 70

23 14 10
www.dtf-travel.dk

Oplys annoncekode: POLA

ved Lyngby Storcenter. Der er
ungdoms- og børnehold samt
et enkelt voksenhold.
Der undervises både i Flamenco og Sevillanas. Flamenco
er den festlige spanskew dans,
som i sin tid blev bragt til Spa-

Bridgecenter
Nordsjælland
Rutnerede undervisere
Hyggelige hold på alle niveauer.
Vores lokaler er nyrenoverede.
Gratis introkursus for begyndere.

Bestil program eller
lav en tilmelding på:
Tlf. 45 81 53 84
www.centerbridge.dk

------------------------------------------------------------

r.

DANSEMUS Sæsonen i Flamenco og Spansk Dans starter til
september og varer frem til
foråret.
Undervisningen foregår lørdag formiddagen i Ny Lyngbygård, Toftebæksvej nr. 17
------------------------------------------------------------

pr. person i dobbeltvæ

Dans som en ægte sigøjner
lælælælmmmmmmmm

1.299,-

Der undervises i dans med kastagnetter, hatte, vifter og sjal.

Ny spændende sæsonstart fra 1. sept.

DET FÅR DU:
t PWFSOBUOJOHFS
t NPSHFOCVGGFUFS
t NJOFSBMWBOE 
1 sodavand og
1 øl pr. værelse/dag
t *OEFOESTTXJNNJOHQPPM

Foto: Hamburg Turismus GmbH

nien af sigøjnere. Der er gratis
prøvetime efter aftale.
Yderligere oplysninger på
www.saborflamenco.dk, og
tilmelding kan ske på tlf. 3961
3212.

Hvad skal du
i aften?

TJEK

PÅ

dgo.dk

