Lystrup før og nu
Lystrup Skole i 40 år:

I 1906 blev der grundlag for en ny skole, men det befolkningsmæssige tyngdepunkt lå stadig ved kirkebyen Elsted. Skolen man byggede, er i dag beboerhus, og den blev i august 1974 til den første
Lystrup Skole. På dette tidspunkt var Elsted Skole 6 sporet og med
1100 elever, og en ny skole var allerede opført. Man valgte at lade
2 spor fra 1. til 4. klasse blive i den gamle Elsted skole. I august
1974 kunne et par hundrede elever og nogle af deres lærere starte
Lystrup skole her. Skoleinspektør blev Tonny Broch Pedersen.

Da Lystrup i 1877 skiftede status fra landsby til stationsby og fik flere beboere, ønskede forældrene bedre skoleforhold for deres børn. Man håbede på at få
en skole i Lystrup. Men børnetallet i Lystrup var ikke

stort nok til den nye skole, så man forsøgte at oprette
et skoleforbund med Hjortshøj-Egå kommune. Men
planerne blev ikke til noget, da Elsted sogneråd fastholdt, at skolen i så fald skulle ligge i Lystrup by.

Byggeriet af den nye Lystrup Skole startede allerede i juli
måned 1974, hvor udgravningen til den begyndte på grunden ved siden af Brugsen. I overensstemmelse med Elsted
Kommunes dispositionsplan fra 1960’erne, skulle institutioner ligge på en akse mellem kirken og stationen. Således
blev de to skoler naboer. kun æbleplantagen på den gamle
Søndergårds jord skilte de to. Det har i tidens løb givet nogle ændringer i både sogne- og skoledistrikter.

Arkitekt Svend
Aage Kirkegaard
Den 2. juni 1980 stod hele skolekomplekset på Lystrupvej færdigt.
Snoren klippes til den nye Lystrup skole. Til stede ved højtideligheden var foruden skoleinspektor Tonny Broch Pedersen med elever
og forældre også skolekommissionens formand lektor Erik B. Andersen og rådmand Thorkild Simonsen.

Uanset om man kommer til Lystrup Skole fra Sønderskovvej eller
Lystrupvej, lægger man mærke til tagformen. Arkitekt Svend Aage
Kirkegård fortæller, at tagets form fremkom ved lysforsøg med modeller, for at skabe samme lysstyrke i bordhøjde i hele klasseværelsets udstrækning. Det ville give den størst mulige fleksibilitet, når
rummene skulle møbleres og bruges.

Dele af skolen var taget i brug løbende, men denne dag var den officielle indvielse. Ved indvielsen talte bl.a. skolerådmand Thorkild
Simonsen, og samtidig med at han komplimenterede den lokale arkitekt for godt arbejde, sagde han, at skolen var planlagt med flere
lilleskoler indeholdt i en stor skole. Samtidig er skolen bygget sådan, at den også efter skoletid vil indgå i det lokale fællesskab.
Tonny Broch Pedersen var en central person i formuleringen af de ideer og den kultur, der præger Lystrup Skole i dag. Der var
ingen programerklæring, skolen skulle udvikle sig ud fra det, som lærerne kunne. Han
var overbevist om, at hans vigtigste opgave
som leder var at sikre et arbejdsmiljø for
lærerene, så de kunne udvikle en god skole.

Steen Helles Jensen blev skolens leder i 1997, da skoleinspektør
Tonny Broch Pedersen valgte at gå pension. Han kom fra en stilling
som lærer på Sølystskolen i Egå. Til Lokalavisen har Steen udtalt,
at han valgte at gå nu, da han ønsker at få noget ud af den næste
del af livet. ”Det bliver mærkeligt - jeg har arbejdet i 36 år og her på
stedet i 25 år. Men beslutningen om at stoppe blev taget sidste forår, så jeg har haft god tid til at forberede mig,” siger han.

Tonnys beskrivelse af en god skole er: Et sted, hvor børn
møder glade frem om morgenen. Det er det barometer, der
kan måle om børn trives. Hvis børn trives, lærer de!
Derfor er der på Lystrup Skole også lagt vægt på at give
børnene plads og være lyttende overfor dem. En anden ting,
der har haft stor betydning for skolen: børnene har haft nogle utroligt gode udefacililteter.

Lystrup Skole er med svømmehal og boldbaner også et aktiv i fritidsaktiviteterne efter skoletid. Allerede i 1984 var skolen med i udviklingsarbejdet ”På vej mod helhedsskolen”. Et
af elementerne i oplægget var, at skolen skulle åbne sig
mod og inddrage det omgivne samfund. Et andet element
var, at børnene ikke skulle være opdelt i klasser efter alder.
Aldersintegreret undervisning i de tre første skoleår i sammenhæng med de nye fritidsordninger var tanken, der var
ved at tage form.

Elever og lærere forsamlet i skolegården ved 10-års jubilæet i 1984

Den 1. februar 2016 fik Lystrup Skole en ny skoleleder. Katja Uth
har ti års erfaring som afdelingsleder og skoleleder på Byskolen i
Ølgod og Amagerskolen i Skjern. Ud over en læreruddannelse fra
Tønder Statsseminarium har hun en masteruddannelse og flere diplomuddannelser og med fokus på ledelse og pædagogik .
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