
 

 

Nyhedsbrev august - 2015    

 
Jeg håber, at I alle har haft en rigtig god ferie og har haft tid til at slappe af og lade op til endnu et 
skoleår.  
 
Første skoledag 
Vi glæder os til at se jer alle på søndag til første skoledag og også skolens 4 års fødselsdag. 
Man behøver ikke være forældre til de mindste elever for at måtte deltage ;-) ALLE er velkommen 
og tag bare bedste med. 
Tag bare et tæppe med eller stolen fra sommerens festival, hvis ikke den er slidt op. Vi skal være 
på plænen bag skole, og jeg har ”traditionen tro” bestilt godt vejr. 
Se programmet på intra under ”nyt fra” 
 
Renovering. 
Skolen har også haft tid til skønhedssøvn og blevet ladt op. Der er blevet gjort hovedrent og ryddet 
kraftigt op både inde og ude. 
Vi har lagt en opfriskningsplan for maling af klasselokaler mv. og derfor er en del af klasselokalerne 
og enkelte steder i gangarealerne blevet frisket op på vægge, paneler og døre. Det har vi haft 
hjælp til af flere af jer forældre, som har stillet jer til rådighed i ferien. Det er vi naturligvis meget 
taknemmelige for, så STOR tak skal der lyde til jer. 
I enkelte klasselokaler er der blevet skiftet inventar, her er der kommet nye stole og borde. 
Vi har i et par klasselokaler (som et forsøg) fået renset linoleummet i bund og fået lagt en polish, 
derfor skinner nogle gulve mere end andre. Der er også foretaget renovering af linoleum, hvor der 
var mest tiltrængt.    
 
Skobakker 
Vi lavede et forsøg i de mindste klasser før sommerferien, hvor vi indkøbte skobakker til børnenes 
fodtøj. Vi har haft nogle udfordringer med at få børnene til at sætte fodtøjet ind til siden, så vi ikke 
gik og faldt i dem og samtidigt var gulvene ofte våde, da vådt fodtøj gav vand på gulvene, hvilket 
igen resulterede i våde strømper og sokker. 
Ved ”skobakkeforsøget” har det vist sig at børnene nemmere kan se hvor skoene skal stå og 
vandet løber ikke ud på gulvet men bliver i skobakken. Derfor har vi nu indkøbt skobakker til hele 
skolen, som bliver sat op inden første skoledag, så de kan tages i brug fra start. 
 
 
 



Blå overtrækssko  
Vi vil rigtig gerne lære vores børn at tage fodtøjet af når de færdes på skolens inde område, dette 
både for at markere forskellen på indetøj/sko og udetøj/sko, samt for at alle kan færdes og sætte 
sig på gulvet på gange og fællesarealer samt i klasselokaler uden at sætte sig i mudder eller vand 
mv . Endvidere vil vi lære vores børn at passe på vores skole, holde den ren og pæn og have 
respekt for det arbejde vores rengøringspersonale dagligt gør.  
Børnene (og forældre) opfordres til af have hjemmesko med, eller et par sko, der kun bruges 
indendørs, alternativt er et par kraftige sokker. I sommerperioden er det naturligvis acceptabelt at 
få i lette strømper eller bare tær.  
Vi skal som voksne fremstå som de gode eksempler og vise vejen for børnene, derfor gælder dette 
alle der færdes på skolens inde område, både forældre og andre der henter og bringer børnene, 
samt naturligvis vores personale. 
Vi ved det kan være bøvlet at skulle binde sko op og tage af for 2 minutter efter at tage dem på 
igen, derfor hænger der spande med blå overtrækssko ved alle indgange. Skulle der mangle, så sig 
det til personalet.   
Der er selvfølgelig undtagelser hvor vi kan går på kompromis med dette fx ved forældremøder, 
sommerfester, akutte situationer. 
 
 Tak for jeres forståelse og opbakning omkring dette. 
 
Skoletasker mv. 
Vi vil bede jer lade jeres egne børn selv være ansvarlige for at bære skoletaske, mv. når de 
kommer til skolen. Det er vigtigt at børnene føler sig ansvarlige overfor deres egne ting også når 
det gælder at få skoletasken ind fra p-pladsen ;-) 
 
Undervisnings start. 
Desværre er der en del børn, der stadig kommer for sent i skole, det giver dem en skæv start på 
dagen, som for nogle kan præge dem resten af dagen. Det gør også at andre elever og personale 
bliver afbrudt eller må vente på dem der kommer for sent og det er bestemt ikke fair. 
Vi alle kan have en uheldig morgen, som gør vi kommer for sent, men med god struktur kan det 
minimeres. Det er sjældent de børn, der kommer langvejs fra, der kommer for sent, og ofte er det 
kun 4-5 minutter over tiden, men nok til at påvirke en masse kammerater. 
Klokken ringer to gange om morgenen, første gang kl. 0827 og anden gang 08.30 hvor 
undervisningen starter. 
Eleverne skal altså senest være på skolen ved første ring, så en god afsked med mor og/eller far 
kan foretages, taske mv. kan anbringes på elevens plads og man så kan være klar ved det lokale 
eller det område man skal inden starte i kl. 08.30.    
Da dagen starter med morgenbånd så er det i skolegården der mødes ind i den periode hvor der er 
bevægelse om morgenen (fra påske til efterårsferien) og i klassen når det er læsebånd (fra 
efterårsferien til påskeferien) Dog med undtagelse af den ene dag hvor der er fællessamling, 
tirsdag for 4.-9. klasse og torsdag for Bh. klassen til 3. klasse. Her mødes der i musiklokalet hvis 
anden besked ikke er givet. 
 
 
 



Skoleåret 2015-2016.  
 
Vi glæder os rigtig meget til et godt skoleår i samarbejde med jer.    
 
Vi har både før og i sommerferien haft en stor interesse for optagelse af nye elever på vores skole. 
Det er blevet en ”luksus” at kunne sige til potentielle nye børn, at vi ikke pt. har plads og de må stå 
på venteliste. Der er dog stadig enkelte klasser der har plads, primær 5 samt 7 og 8 klasse, som vi 
har valgt at adskille, hvilket også gør at klasserne kun er på 12 og 15 elever, 5 klasse er også pt. på 
15 elever.   
Hvis I har kendskab til børn der kunne være interesserede, så kontakt skolens kontor. 
 
 
Nye børn 
Vi har den glæde at sige velkommen til følgende nye børn og deres forældre. 
Eleverne starter første skoledag, så tag godt imod dem. 
 
Viktoria til 7. klasse. 
 
Jens og Frederik til 6. klasse 
 
Maria, Ann Sofie og Camilla til 4. klasse 
 
Velkommen. 
 
Lektiecafe´ 
Som tidligere nævnt, så tilbydes lektiecafe´ ud fra en ny model i dette skoleår. 
Lektiecafe´ er et tilbud til eleverne og ikke et krav, altså frivilligt.  
Tilbuddet placeres fra kl. 08.00 til kl. 08.27, hvor skoleklokken ringer første gang. 
Der laves cafe´er opdelt i de naturvidenskabelige fag og i humanistiske fag. 
Eleverne møder op der hvor de vil have hjælp. 
Klassens lærere og I som forældre kan blive enige om, at et barn skal komme i lektiecafe´. I disse 
tilfælde kan I bede personalet i SFO/klubben om at huske jeres barn på, at de skal til lektiecafe´. 
Nævn hvilke dage og hos hvem, så hjælper de jer. 
Vores erfaring fra sidste skoleår er, at eleverne ikke orkede at gå i lektiecafe´ når skoledagen var 
omme. Det resulterede i at der kom meget få elever, trods flere havde brug for det. Nu kan 
eleverne som udgangspunkt lave lektien, når de har lyst og hvis de mangler noget eller har brug 
for hjælp, kan det klares om morgen.   
Nærmere om hvor de enkelte cafe´er placeres kommer i uge 33.  
Børnene orienteres på vores fællessamling på tirsdag. 
Lektiecafe´ starter først fra uge 34.  
 
 
 
 
 



Læseløft 
I år bliver der også tilbud om specielt læseløft til elever fra 1.-3. klasse. 
 
Læseløft er et tilbud rettet mod børn, der har brug for mere tid og støtte til at knække læsekoden 
og få fat i bogstavernes og lydenes principper. Der vil blive lagt vægt på forskellige tilgange til 
dette. Vi vil benytte bevægelse, lydering, spil og andre indlæringsmetoder, bl.a. gennem 
materialet ”Guldbjerget” fra Time2learn. 
Kirsten varetager læseløft tirsdag og onsdag fra kl 8.00-8.27 og Kristian torsdag og fredag i samme 
tidsrum. Der skrives ud til de enkelte elever fra 1.- 3. klasse, som ud fra forskellige kriterier tilbydes 
forløbet.  
Længden af forløbet kan variere individuelt, eftersom læseudviklingen ofte sker i spring. Det er 
vigtigt, at forløbet sker i forbindelse med hjemmelæsning, biblioteksbesøg og relevante 
læseøvelser, såsom oplæsning af indkøbslister når I handler, bogstavlege i bilen, undertekster fra 
film mv.   
Der indledes med at tale med eleverne om læsestile og gode råd om valg af frilæsningsbøger. 
I den forbindelse udleveres der en vejledning til den gode læseudvikling. 
 
Valgfag 
Valgfag er også ”frit valg” det er altså frivilligt om man vil melde sig til de valgfag der er, men når 
man er tilmeldt binder man sig for perioden, som kan vare op til et helt skoleår.  
Der bliver ligesom tidligere år mulighed for at vælge kor, drama, krea/design, musik og bevægelse, 
Lego League og muligvis også rollespil. De fleste valgfagene er forbeholdt enten de store eller de 
mindre elever, men det kan I læse om når tilbuddene kommer ud i løbet af uge 33. Valgfag starter 
tidligst fra uge 34. men se på informationen når den kommer ud. 
 
Billedskole. (valgfag) 
Vi forventer, at der igen i år bliver tilbudt billedskole, som udbydes af musik- og kulturskolen i 
Næstved. Billedskolen foregår på Tybjerg Privatskole tirsdage.  0-3. kl. holdet til 14.20-15.50 og 4.-
9. kl. holdet til 15.50-17.20.  
Prisen pr. elev er: Pr. år 1.773,- som afregnes direkte til musik- og kulturskolen, hvor også 
tilmelding foregår. 
Når vi ved nærmere bliver I orienteret. 
 
Tøj og sko 
Det er utrolig vigtigt at barnets skoledag (skoletid og fritid) ikke begrænses af manglende eller 
ukorrekt påklædning. Vi oplever desværre ofte, at elever stiller op i små ballerinasko, sandaler der 
klemmer mv. eller står i en lille let kjole, shorts eller sommerjakke, når de skal ud af huset og 
vejret ikke ligefrem indbyder til denne påklædning, som så gør at barnet selv og dets kammerater 
bliver unødigt opholdt eller der ligefrem må aflyses en tur. Det er naturligvis uacceptabelt og må 
ikke forekomme. At have et barn med på tur der begrænses at kulde eller er gennemblødt og bare 
tænker på at komme hjem, er ikke godt for nogle og slet ikke for barnets forhold til det at være 
ude. Derfor skal alle børn have det rette tøj på eller med, passende til tur/vejrforhold. Er man i 
tvivl, så kontakt læreren. Vi ser gerne at børnene har regntøj/støvler fast på deres plads, samt 
skifte/ekstratøj i kassen.   
 



Leje af skabe    
Det er som tidligere stadig muligt at leje et lille stålskab med strøm til opbevaring af pc mv. 
Gå ind på www.mylocker.dk 
I øverste venstre side af hjemmesiden under lej skab kan du indtaste Tybjerg privatskole 
Følg derefter vejledningen. 
 
 
Pc 
Husk at elever fra og med 4. klasse skal have egen bærbar pc med. Er I i tvivl om noget i denne 
forbindelse, så kontakt klassens lærere, som kan vejlede jer.  
 

Forældrebank 

I forbindelse med vores videreudvikling af skolens udeskole har vi brug for jeres hjælp og 

opbakning. Vi har da skolen var helt ny, forsøgt at opbygge en forældrebank. Det prøver vi nu at 

gøre igen. 

Vi har brug for en udmelding fra jer om følgende. 

 Hvem kan vi kontakte hvis vil har brug for en gæstelærer til at komme og fortælle om et 

bestemt erhverv eller en anden spændende kompetence.  

Det kunne være en bankrådgiver, der kunne komme og lave budget med de ældste elever i 

en matematiktime, en politimand eller brandmand der kunne komme og fortælle lidt for 

de mindre elever (og måske vise uniformen frem) eller en der brænder for fiskeri og vil 

komme og vise eleverne hvordan en flue bindes eller en torsk renses mv. eller kan en 

speciel idrætsgren. 

Alt har interesse. 

 Hvem kan vi kontakte hvis vi gerne vil på virksomhedsbesøg. Det kan være en mindre 

virksomhed, som en mekanikker, smed, bager eller på skadestuen eller en større 

virksomhed. 

 Hvem kan vi kontakte og hvilket erhverv kan der tilbydes, når vi skal have en elev i praktik. 

 Er der andet I kan tilbyde som vi måske bare ikke har tænkt på og som kan være til gavn og 

inspiration for vores elever, så giv os en melding. 

Vi vil naturligvis altid tage hensyn til hvornår tingene kan lade sig gøre, men en stor hjælp hvis I vil 

åbne op for jeres viden og erfaring. 

Vi udarbejder et skema, som sendes ud til jer i løbet af efteråret og vi håber mange byder ind. 

 

http://www.mylocker.dk/


Støtteforening og onsdagshold og anden hjælp. 

Vi har i skolens 4 leveår haft glæde af en støtteforening, som består af forældre, bedsteforældre 

og andre der vil støtte op om vores skole. I starten af skolens leveår var der en stor opbakning til 

skolen støtteforeningen.  En del var medlemmer og gav et fast kontingent hvert år. Der var altid 

forældre og andre der bagte kager og hjalp med kaffebrygning mv. ved vores arrangementer. Der 

har været søgt fonde, så skolen har fået mange dejlige ting til vores børn. En lille flok forældre 

kæmper stadig for at opretholde skolens støtteforening og det sætter jeg meget pris på, men det 

er også et hårdt slid, at det altid er de samme, der skal tage slæbet. Derfor opfordrer jeg til at flere 

forældre melder sig til at hjælpe i støtteforeningen. Jo flere der er om at dele opgaven, jo bedre. 

 

Ligeledes har vi siden skolen startede haft en håndfuld forældre, der er mødtes hver anden onsdag 

og har lavet praktiske ting. Det har aldrig været tanken, at man skulle møde op hver gang, men når 

man havde tid og overskud, men mange har troligt mødt op onsdag efter onsdag og lagt et kæmpe 

arbejde i renovering og vedligeholdelse af vores skole. 

 

Udover det at løse opgaver er det´ at kunne mødes og have noget socialt sammen en vigtig del og 

skal vægtes højt. 

 

Vi har som privatskole ikke en forvaltning, som kommer og holder vores skole og derfor er det´ at 

have engagerede og hjælpsomme forældre, med til at vi kan kanalisere pengene hen på det 

vigtigste, nemlig børnene og ikke på håndværkere og andre udgifter. 

Vi har i de sidste par år fået mange nye forældre som måske tænker. ”Der er massere af gamle 

forældre der er i gang, så vi vil ikke blande os” men vi har brug for alle, både nye og gamle 

forældre til at bakke op om skolen og vores børn.  

Hvis du/I er nogle af dem, så meld jer gerne, da der er brug for jer. 

 

 

Med ønske om et godt skoleår 

Kenneth Oksborg 

Skoleleder 


