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Malene (kontoret) har ligget vandret op til og tiden efter 5. 
september. Dette er skæringsdatoen for optælling af 
optagede elever på skolen og danner derfor også baggrund 
for vores offentlige tilskud, som er på et beløb lidt over 70 % 
af hvad en ”gennemsnits elev” kostede i folkeskolen for 3 år 
siden. Lidt ugennemskuelige regler, men sådan udregnes 
vores tilskud. Tybjerg Privatskole har elever fra flere 
kommuner, og derfor er der også flere kommuner, der skal 
godkende over elevoptag. Vi har i skrivende stund 178 elever 
optaget, og vi har pt. fin søgning til kommende 
børnehaveklasser. Til skolestart 2017 har vi 35 elever på 
ventelisten til børnehaveklassen, men optager kun 22 elever. 
Vi har pt. også forespørgsler på pladser i flere klasser, men 
desværre også til klasser, der pt. er helt bookede. 

Marck og Per samt vores praktikant Georg har haft travlt 
med at afslutte div. projekter efter arbejdsdagen. Blandt 
andet er vores Mooncarbane ved at være klar til indvielse. 
Vores to udeskure står nu også klar til anvendelse. I det ene 
skur er vores Mountainbikes nu klar til anvendelse, og der 
har allerede været et par klasser, der har benyttet sig af 
tilbuddet. Det er også ved at etablerer bedre belysning i 
skolegården til den mørke tid. Vi har været så heldige at få 
doneret nogle rigtige gadelamper af en forælder, og det siger 
vi tak for. I den kommende tid kommer der også flere større 
projekter, som også kommer til at berøre pedellens daglige 
arbejde. Derfor er det også skønt med de frivillige forældre, 
der støtter op om alle de praktiske opgaver på skolen. 

Kiss og Jonna gør et kæmpe arbejde for at holde skolen pæn 
og ren, og de fleste forældre er også gode til at huske at tage 
skoene af, eller tage blå overtræksko på, når de træder 
indenfor på skolen, og det hjælper dem meget i det daglige 
arbejde. Vi er nu over 200 mennesker, der dagligt arbejder 
på skolen (børn og voksne), dertil kommer en stor mængde 
forældre og besøgende, der kommer løbende gennem dagen, 
det vil naturligvis slide og kræve en del rengøring. 

Fra skolelederen 
Bus situationen. 

Skolens blå bus bliver som bekendt skrottet 
indenfor nær fremtid, derfor er vi på udkig efter en 
anden løsning, så vi fortsat kan komme på ture, der 
kræver denne form for transportmiddel. Vi arbejder 
på at finde en billig, god og ikke mindst sikker bus, 
som vi vil kunne få glæde af i de kommende år, men 
vi ser også på alternative muligheder. 

Udeskole og andre fantast iske forløb. 

Det er skønt at komme rundt på skolen og opleve de 
mange kreative tiltag, som børn og personale har 
gang i. Lige nu arbejdes der blandt andet med 
optagelse af film. Tur til det lokale vandværk med 
interview på tysk af den ansvarlige. Cykeltur til 
Brugsen i Fensmark, hvor Brugsuddeler og kunder 
interviewes om kost, sundhed og madvaner mv. 
Rensning og tilberedning af fisk, undervisning og 
”nøgling” af sten og overnatning i shelters o.m.a.  
Tur til æbleplantage med skønne smagsprøver med 
hjem. Skolen summer af liv, glade børn, engagerede 
forældre og nogle energiske og super og dygtige 
medarbejder, så det er skønt at være skoleleder på 
Tybjerg Privatskole ;-) 
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Clean Class 
Vi forsøger at opdrage eleverne til at tage 
ansvar for vores skoles generelle stand, og det 
går de meget op i. F.eks udpeger vi hver uge 
”ugens clean class” blandt de små og store 
elever. De får et uge-diplom, når de udpeges 
som ”ugens clean class”, diplomet sættes på 
døren til deres klasse. Når skoleåret 
slutter, kåres ”årets clean class”. 

Særligt i  oktober måned 
 

• I uge 40 afvikles test og evalueringer af elevernes standpunkter. 
• Torsdag den 6. oktober afholdes 

informationsmøde for mulige nye 
børnehaveklassebørn. Mødet afholdes på 
torvet fra kl. 18.30 til 20.30 

• I uge 41 er en del elever i praktik, og andre 
har førstehjælpsuge. Fredag den 14. afholdes 
traditionen tro, årets motionsdag. Vi løber 
alle i området nær skoleskoven. 

• I uge 42 holder skolen efterårsferie, men 
Kernehuset har åben for de tilmeldte børn. 

• I uge 43 starter vi op på efterårets og vinterens 
morgenbånd, der består af læsning, dvs. der er 
ikke morgenbevægelse indtil efter påske. 
Eleverne møder derfor direkte i klassen. Vi 
læser hver mandag, onsdag og fredag, samt når 
man ikke er til fællessamling. Fællessamling 
afholdes tirsdage for de små elever og torsdage for de store elever. 
Sidste tirsdag i måneden afholdes fællessamling på torvet for hele 
skolen. 

2

 



 

 

NYHEDSBREV NR 7  2016 

3 

Fra Bestyrelsen 

2

Derfor undersøger vi nu mulighederne for at 
anskaffe en anden brugt bus, som er nødvendig for at 
indfri vores ambitioner om, at eleverne skal på 
ekskursioner som led i udeskoleundervisningen. 
  
Bestyrelsen fik også lejlighed til at evaluere det første 
halve års samarbejde, og der er enighed om, at der er 
en god stemning og et meget højt arbejdstempo. 
Udvalgsstrukturen fungerer godt, og de fem udvalg 
orienterede om fremdrift i forhold til indsatserne i 
Strategiplanen Tybjerg 20:20 og ekstraopgaver, der 
har presset sig på. Der er plads til flere interesserede 
og flittige forældre i flere af udvalgene, så kom gerne 
på banen. Især kunne Strukturudvalget godt bruge 
1-2 forældre, der har lyst til at arbejde med forslag til 
de strukturer, der styrker undervisningen i det 
daglige. Forældre og Kommunikationsudvalget er 
sammen med en gruppe forældre godt i gang med at 
lave en helt ny hjemmeside for skolen, som forventes 
i luften inden jul. Og så blev den gode stemning 
sikret fremadrettet, da Økonomiudvalget kunne 
fortælle, at vi stort set følger budgettet for 2016, og at 
vi pr. 5. september har 178 elever på skolen, som er 
det antal, der udløser offentlige tilskud i hele 2017. 
Det er rigtig godt gået, og der skal lyde en tak til alle 
forældre, medarbejdere og skolelederen, der har lagt 
sig i selen for at byde nye elever og deres forældre 
velkommen til Tybjerg Privatskole. 
  

1

Et dyrt bestyrelsesmøde 
  
Hvis alle bestyrelsesmøder trak lige så hårdt på 
skolens bankkonto som det seneste møde, ville vi 
gå fallit inden årets udgang. Og lad mig afsløre 
med det samme, at vi ikke taler om udgiften til 
forplejning og underholdning på mødet, men om 
en række større investeringer, der blev behandlet 
på samme dagsorden. Det har længe været kendt, 
at skolens tag nogle steder er i meget dårlig stand. 
Efter mange og lange tilløb har vi nu besluttet at 
bruge 200.000 kr. på at lægge nyt tagpap på det 
skrå tag over indgangspartiet til sløjdlokalet. I de 
kommende år vil vi forsøge at forbedre taget i 
etaper i takt med, at vi har råd til det og samtidig 
kan passe på skolens bygninger. Bestyrelsen 
samlede også op på projektet med de to nye 
pavilloner i skolegården, og har nu vedtaget en 
plan for at komme helt i mål med projektet inden 
årets udgang. Vi bygger en ny gang, som 
forbinder indgangspartiet ved sløjdlokalet med de 
nye pavilloner, så skolen kommer til at hænge 
bedre sammen og eleverne kan få plads til 
garderober og komme på toilettet uden at skulle 
udendørs. Alt i alt vil udvidelsen med de to nye 
undervisningslokaler koste knap 1 mio. kr. og så 
skulle vi kunne klare os pladsmæssigt i de 
kommende år. Som prikken over i’et kunne 
skolelederen desværre oplyse, at vores lille blå 
bus ikke kommer til at gå gennem syn senere på 
året.  
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Kernehuset 
Klubben 

Om eftermiddagen hygges der i klubben med 
musik, spil og the. I den forgangne uge, holdt 
vi klubmøde, hvor eleverne fra 4- 9 klasse har 
mulighed for at komme med ønsker til 
forbedringer aktiviteter osv. Det var ikke 
småting der blev ønsket og foreslået. 

Indendørs swimmingpool, neglebar, kreadag, 
bordtennis turneringer, og tro det eller ej, et 
ønske om mindre spilletid på pc, så der er flere 
der kan være med til fællesaktiviteter. 
Fornuftige eleven vi har ;-) 

Den årlige æbletur 
D. 28. September, var 1 klasse traditionen tro I 
Karrebæk og besøge æbleplantage. En dejlig tur, 
hvor der blev smagt et utal af æbler. Vi fik dejlige 
røde kinder og eleverne nød at der var “højt til loftet” 
Der er I Kernehuset kreeret lækker æblemos, som 
skal bruges til udedag/pandekager UHM!! 

Halloween 
I skrivende stund, er vi igang med at planlægge årets 
halloween fest, som løber af stablen fredag d. 28. oktober 
kl. 17.30. Det bliver helt sikkert både frygteligt og 

Børneyoga 
Efter efterårsferien starter børneyoga op på skolen. Der 
har været god tilslutning. Holdene kommer til at køre om 
tirsdagen, to hold, et fra kl. 13.00 med de yngste elever, og 
et igen kl. 14.30. Vi skal være i musik lokalet. 

 

Efterårshilsener  fra  personalet  
i  Kernehuset 


