
 

Foreningernes dag 2015. 
10. maj i år blev årets ”foreningernes dag” afholdt. En del af arrangementet var i år trukket op på 

skolens område. Vi startede i kirken, hvor skolens kor sang flere sange, deriblandt en kanon, hvor 

alle i kirken sang med. 

Der var på dagen, blandt andet loppemarked, hvor også skolen solgte ud af gamle møbler, lamper 

mv. Der blev tjent 1800 kr., som vi valgte at bruge på en båd til legepladsen.  

Det var en dejlig dag, med tid til hygge og socialt samvær. 

 

Legepladsen. 
Vi udvider legeområdet til også, at omfatte græsarealet omkring svævebanen. Her er vores 

nyindkøbte båd også lagt for anker. Båden vil i den kommende tid blive renoveret let, så den 

kommer til at se godt ud og kan godkendes af legepladsinspektøren. På sigt vil vi lave en sø 

omkring den (fyldt med sand), så fantasien og legen kan få frit spil.  

Omkring 1. juni får vi leveret vores ”Panna” fodboldbane, som vi har været så heldige af få doneret. 

Den sættes også op i området omkring svævebanen. 

 

Eksamen 
Skolens 9. klasser er kommet godt gennem de skriftlige eksamener, og vi venter nu spændt på 

karaktererne. Torsdag den 28. maj er sidste skoledag for 9. klasserne, de har herefter studietid, dvs. 

vejledning på skolen, mulighed for forberedelse til de mundtlige eksamener, her eller hjemme, samt 

ikke mindst selve de mundtlige eksamener. Eleverne deltager naturligvis også i årets sommerfest, 

den 18. juni. 

 

Sommerfest 
Årets sommerfest er planlagt til 18. juni, hvor alle elever skal deltage. Der er sendt program og 

tilmeldingsblanket ud på intra, vi har dog allerede en ændring pga. valget mht. maden, mere om 

dette kommer ud på intra, så snart vi har det helt på plads.  

Vi er efterhånden mange elever og dermed også forældre og søskende, derfor giver det udfordringer 

ift. plads, da brandmyndighederne har et max. antal i g-sal, torv mv. Pt. må der være 150 tilsammen 

i g-sal og torvet. Vi har søgt dispensation for antallet, men ved ikke hvor den ender. 

Vi kender endnu ikke, det totale antal forældre og søskende (ikke skolens elever), der bliver og ved 

derfor heller ikke omfanget af udfordringen. 

Som udgangspunkt foregår teaterstykket i g-salen med max. 120 pladser pr. forestilling og spisning 

foregår i klasselokalerne samt udendørs. Torvet skal være tomt under forestillingen. 

Alle deltagere mødes til fælles velkomst og information kl. 17.30 i skolegården. 

 

 

Buskort 
I dette skoleår har der været ekstra mange elever, der har ønsket buskort og det har betydet en stor 

ekstra udgift for skolen. I skoleåret 2015 og frem bliver der lavet nye retningslinjer for buskort, 

disse kan læses fra 3. juni på intra under punktet buskort. 

 

Kontor 

Kontoret har ændret lidt på åbningstiderne, så de hedder nu, mandag, tirsdag og torsdag 8.00-15.00 

onsdag 8.00-16.45 og fredag 8.00-14.00. I skal stadig huske at sygemeldinger ringers ind 8.00-8.30 

til kontoret.  

 



 

Skoleåret 2015-2016 
 

Skema. 
Som I nok har bemærket, så søger skolen to nye lærere, da vi efterhånden bliver flere elever. Dette 

er en dejlig udvikling, men gør også at skemaet ikke kan komme på plads 100 % før vi ved hvad vi 

får. Skemaerne bliver lagt på intra, når vi kender fagfordelingen. Vi sender en besked på intra mail 

til jer, når de er klar. 

 

 

Grupper/klasser.  
I skoleåret 2015-2016 bliver børnehaveklassen til og med 7. klasse ”hele klasser” og 8. – 9. klasse 

bliver lagt sammen til en klasse/gruppe. 

 

 

Klasselokaler og skoleskabe. 
Enkelte klasser skal flytte til nyt lokale, dette bliver børnene orienteret om i klasserne.  

 

Skabsbestilling. 

De forældre der tidligere har lejet et skab her på skolen, til elevernes personlige sager, har nu fået 

besked på genbestilling. 

Hvis jeres barn ønsker et skab igen næste skoleår, skal I bare bestille. Vi flytter skabene hvis 

eleverne flytter lokale. 

Til nye forældre og forælder, der ikke tidligere har lejet skabe på skolen: 

Vi har et samarbejde med firmaet Mylocker. Jeres barn kan fra 4. klasse leje et skab med strøm til 

opladning af pc gennem firmaet. Al kontakt, bestilling og betaling foregår direkte med firmaet. Gå 

på firmaets hjemmeside www.mylocker.dk  - Skriv Tybjerg Privatskole i feltet "skolenavn" og følg 

herefter proceduren.   

 

Sidste skoledag dette skoleår og første skoledag i næste. 
Sidste skoledag for skoleåret 2014-2015 er fredag den 26. juni. På dagen ryddes op og gøres rent, 

afleveres bøger og biblioteksbøger. Vi lægger ”glemt tøj og madkasser” frem, så eleverne kan få det 

med hjem. Det bliver lagt på bænkene i skolegården og eleverne får tid til, at se om der er noget af 

deres iblandt. Vi lader tøjet ligge fremme indtil lukketid fredag kl. 16.00, så kan I også se efter. 

Efterfølgende bliver resten sendt til genbrug.  

Programmet for sidste skoledag sendes ud til jer på intra, inden dagen. 

 

Første skoledag skoleåret 2015-2016 er søndag den 9. august kl. 10.00  

Husk alle børn har mødepligt.  

Senest i starten af uge 32. bliver programmet for dagen sendt ud.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nyhedsbrev SFO 
 

Spirer 
Den 4. maj tog vi imod 18 nye spirebørn, de er allerede ved, at være faldet godt til på skolen. Alle 

elever har været gode til, at tage imod dem. 

Hver tirsdag og torsdag leger legepatruljen med spirerne, en rigtig god mulighed for at være 

sammen med store som små, og lære skolens andre elever at kende. 

 

 
 

Legepatruljen har den 8. Maj været til ”legeevent” sammen med Joan i Gerlev legepark, det var en 

fantastisk dag for dem, en forkælelse vi får lov at give dem i samarbejde med Dansk skoleidræt. De 

blev hevet igennem en masse lege. Som hjælpere var nogle super unge mennesker fra 

idrætshøjskolen, som lavede et vildt flash mob, da dagen sluttede. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Kris Herman 
 

Mandag den 18. Maj havde vi jo den suveræne koncert med Kris Herman, det var fedt, der kom så 

mange forældre og var med. Der er sendt billeder og info til aviserne i området, så vi håber de også 

bringer noget om det. Der vil komme flere billeder i skolens tabulex billedalbum. 

 

 

 

 

 
 

Vilde Vulkaner 
I skrivende stund, er der mere musik at planlægge, vi skal på vilde vulkaner i uge 27.  Hvor 24 

elever og tre voksne skal deltage. Vi glæder os meget, til hygge og dejlig musik. 

 

Ligeledes er planlægningen i gang for sommerferie åbent. Vi holder åbent i sfo/klub uge 27, 28, 31 

og 32.  

 

Klubaften: afholdes næste gang i juni. Det glæder alle de store sig til.  

 

På personalesiden, er Søs jo startet op, hun er kommet godt ind i det hele, og har haft en travl første 

tid, med både spirer, samt at lære sfo og skolen at kende. 

Vi nyder jo også godt af at Tina nu er mere i SFO, det dufter så dejligt af boller når Tina er her;-) 

 

Mvh SFO/KLUB personalet 


