
 
   

 
Evakueringsøvelse 

 
 Nyt fra skolelederen 

Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! 

Høstfest 

N Y H E D S B R E V  N R . 2  2 0 1 5  

Skolens evakueringsøvelse er nu 
veloverstået. På dagen havde vi 
besøg af Beredskabsstyrelsen,    

som fungerede som observatører. 
De var meget imponerede over 
vores udførelse og roste eleverne 
for deres seriøse tilgang til øvelsen. 
Efter øvelsen og efterfølgende 
evaluering, fik eleverne lov til, at 
prøve at sprøjte med brandslangen, 
gå på opdagelse i brandbilen og til 
sidst se vandkanonen i aktion. Der 
var selvfølgelig nogle elever, der 
ikke kunne nøjes med, at se på den 
store mængde vand, der blev 

sprøjtet ud over plænen og måtte 
ud og mærke efter, med et meget 
vådt resultat. 

Indskolingen arrangerede for nyligt en fantastisk høstfest, hvor 
eleverne kunne inviterer deres bedsteforældre. Formiddagen gik 
med forberedelser og undervisning i emner omhandlende høst. 
Børnene havde forskellige frugter, grøntsager, marmelader, osv. 
med, som blev solgt på dagen. Der var også mulighed for at 
binde halmkranse og halmdukker, samt købe dem 

efterfølgende. Børnene optrådte med folkedans 
og viste eksempler på gamle lege. Ved bålet 
blev der serveret dejlig varm suppe. Som 
afslutning på dagen ankom ”rigtige” 
folkedansere, der bød op til dans. Der var en 
dejlig stemning og en super flot opbakning fra 
børnenes 
bedsteforældre. Salget 
fra boder mv. indbragte 

knap 4000 kr. Vi takker for en dejlig dag 
og for den flotte opbakning. Også en tak 
til forældre mf. som donerede mange 
flotte varer til til festen.    
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Udetoiletter 

Cykelløbet Århus-København 

 

Onsdagshold og støtteforening 
 
Det er en kæmpe gevinst for skolen, at 
der er forældre, der stiller op for at 
hjælpe ved løsningen af de mange 
opgaver vi har på skolen. Derfor vil jeg 
også gerne takke de forældre, der blandt 
andet hjælper til på vores onsdagshold 
og i skolens støtteforening. 
Jeg ved fra onsdagsholdet og 
støtteforeningen, at I mangler forældre, 
så arbejdsopgaverne kan fordeles på 
flere hænder. 
I er velkommen til at tage kontakt til 
skolen, hvis I vil hjælpe til med de 
praktiske opgaver.  
 
 

 

Vi er pt. i gang med reetablering af toiletter. Det yderste rum i toiletbygningen har for mange år siden 
fungeret som toiletter, men blev nedlagt. Rummet har været brugt til opbevaring af grej til SFOén og til 
inde-rum for kaninerne. Vi har besluttet at afvikle vores kaniner og har lavet et grejrum, der hvor de 
havde uderum. Grejet fra toiletrummet er kommet ud i det nye skur og toiletrummet er blevet shinet 
op. Der kommer 3 nye toiletter, hvoraf det ene også kan anvendes som handicaptoilet. De skal 
fremadrettet anvendes som udetoiletter. De nuværende toiletter i bygningen, skal så kun anvendes som 
inde-toiletter.   
En lille håndfuld fædre (onsdagsholdet) er i gang med dette arbejde.  
 

Tybjerg Privatskole var for anden gang ”pitstop” 
for cykelløbet Århus-København. 
Skolens støtteforening var primus motor for 
”pitten” og en del frivillige forældre, 
bedsteforældre, børn mf. støttede op omkring 
arrangementet. Det var en kæmpe indsats, der gav 
genlyd over hele cykelløbet 
En deltager udtrykte det således: 
  
Hej med jer hos Tybjerg Privat skole 
 Jeg skrev en e-mail i 2012 hvor jeg fortalte hvor glad jeg 
var for jeres depot. Det vil jeg så lige gøre igen.  
 
Denne gang har i overgået jer selv. Selvom der var mange 
på depotet da jeg ankom, var der stadig overskud hos alle 
de flinke hjælpere. Straks man kommer ind står der to 
flinke damer, den ene tager sig af din cykel, og får den 
parkeret, den anden anviser dig hvor maden er og hvilke 
slags der er. Hold nu fast et overskud. Jeg hørte en rytter 
sig ”det største problem er hvordan vi nogensinde kommer 
herfra igen.”  
 
Så af hjertet tak for en god oplevelse igen i år. Jeg havde 
planlagt et depot stop, og det blev hos jer. Dels fordi det 
passede meget godt efter 300 km at holde en lille pause, og 
dels fordi, så vidste jeg at alting ville være i top. 
 
Med venlig hilsen 
Jens Borrisholt 

I 3. klasse har vi haft Sofus på 
prøve, han er nu optaget på 
skolen, så endnu engang 
velkommen til ham og hans 
familie.  

 Status på børnetal 
5/9-15 
 
159 elever 
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Nyt fra Sfo/klub 

I september var vores værdsatte legepatrulje på kursus for at 
blive klædt på, og inspireret til opgaven. 
Det var som altid en rigtig dygtig instruktør dansk skoleidræt 
havde booket til dagen. Det var både grænseoverskridende 
og lærerigt for eleverne. 

D. 30. September var 1. Klasse på tur med Sfoen. 
Vi besøgte en æbleplantage i Karrebækstorp. Det var en skøn tur, hvor børn og 

voksne fik lov til både at røre og smage alle de lækre æbler. 
 

Bjarne som ejer plantagen, tog godt imod os, og fortalte en masse om æbler, 
træer, vind og vejr. Han delte poser ud til os alle, så vi kunne plukke æbler og 
tage med hjem.  Det var et meget flot sponsorat. Strandbakkens plantage er 

bestemt et besøg værd, måske en ide som familietur i efterårsferien. 
 

Se de skønne billeder på næste side. 

VI har igen afholdt klubaften, det var en succes, og 
vi håber at det bliver muligt at komme på en 
bowlingtur i november. 



 

 

  

1. klasse på tur med SFO 
til Strandbakkens Frugtplantage 

Strandbakken, 60 Klinteby frihed, 4736 Karrebæksminde 
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