
 
     

Juleklip  
 Nyt fra skolelederen 

Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! 

 

 
 

N Y H E D S B R E V  N R .  1 0  2 0 1 4  

 
Årets julekalender 
Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af 
julekalenderen blev: Celina Lilholm fra børnehaveklassen. 
Stort tillykke til hende. 
Der er i år blevet trykt 500 kalendere, som skolens elever har 
solgt. Vi håber alle kalendere bliver afsat og takker for jeres 
hjælp. 
 

 
 
Traditionen tro, blev der sidste 
fredag i november, afholdt 
klippe-klistre dag i 
indskolingen, dette sammen 
med elevernes bedsteforældre. 
Det var en hyggelig dag, hvor 
der også blev tid til at snakke 
om jul i gamle dage og drikke 
en kop kaffe. Der blev arbejdet 
på højtryk for at få lavet 
julepynt til hele skolen. I år 
blev der arbejdet lidt ekstra, da 
vi havde lovet Tybjerghus 
købmanden, at lave julepynt 
til butikken. Skolen takker 
bedsteforældre for deltagelsen 
og opbakningen til 
arrangementet.  
 

Terminsprøver i uge 48 
 
I uge 48. har eleverne fra 8. og 9. årgang været til terminsprøver 
i dansk, matematik, engelsk og tysk. Det er rigtig spændende, at 
se resultatet af deres anstrengelser.  
Prøverne skal blandt andet være med til, at give eleverne et 
indblik i, hvordan en afgangsprøve forløber, så alle regler og 
retningslinjer omkring afviklingen, har været anvendt. 
Da det er første årgang, der føres til afgangsprøve på skolen, er 
der selvfølgelig mange nye ting og regler, skolen og dets 
personale skal sætte sig ind i, dette bliver gjort med største 
ildhu.  
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   Risengrød 

 

Besøg i 5. Kl. 

 

 

Nye børn  
 

Vi skal sige goddag til 4 nye børn, en 
elev i 0.kl, en elev i 2.kl. samt to 
elever i 5. kl. 
Vi har sagt farvel til en elev fra 4. kl. 
Vi ønsker ham og hans familie alt 
godt fremover. 

 

 

Martin Stender og Jeppe Vig Find, på 
Tybjerg Privatskole 
 
Mandag d. 24. November, kom musikerne 
Martin Stender og Jeppe Vig Find på besøg i  
5.A. De kom fra Koda Skolekontakts 
Kunstnerkorps, som havde udtaget Tybjerg 
Privatskole til at deltage i deres projektet.  
 
Projektet går ud på, at kendte kunstnere og 
musikere besøger forskellige skoler rundt om i 
landet, og laver nogle kreative forløb med 
eleverne, som har ansøgt om at få lov at deltage. 
 
Jeppe og Martin lavede musik sammen med 5.A 
på en anden måde, end klassen plejer at gøre i 
deres musiktimer. Klassen blev delt op i fem 
grupper, og hvert hold skulle digte en sang over 
et selvvalgt tema, og efterfølgende komponere 
musik til teksten på iPad via musikprogrammet 
”Garageband”. Forløbet varede fra kl. 10.00 – 
14.00. Alle hold var meget engagerede under 
hele processen, og fik nogle meget spændende 
produkter ud af det, som hver gruppe 
afslutningsvis afspillede  for hinanden.  

 
Mandag den 1. december bliver der  
traditionen tro, serveret risengrød til alle 
skolens elever. Risengrøden serveres i 
elevernes medbragte skåle/tallerkener, ved 
bålpladsen i skolegården. 
Vi er rigtig glade for, at støtteforeningen igen i 
år har står for dette hyggelige arrangement. 

Parkeringsforhold 
 
I bedes være opmærksomme på, at de 
første fire parkeringspladser er reserveret 
til skolens personale. Vi vil også bede jer 
om, at undgå parkering med større biler 
på kirkens parkeringsplads. 
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Nyt vedr. personalet: 

 

Kære elever og forældre 
V/ Carsten, pedel 
Jeg er på vej videre i mit arbejdsliv og 
stopper som pedel på skolen fredag den 12. 
dec. Jeg har fået lysten og motivationen 
tilbage til mit gamle job som lærer. Det har 
været et spændende og anderledes 
arbejdsår i en ny funktion og rolle. Jeg 
takker for samarbejdet på den årlige 
arbejdsdag, med onsdagsholdet og de 
fornøjelige timer med jeres børn i klubben. 
Pas godt på jeres dejlige skole !!    
Med venlig hilsen  
Carsten 

 

 

 

 

 
 

Info fra Heidi. 
 
Nu er det snart 2 måneder siden jeg trådte mine 
første skridt som nyansat lærer på Tybjerg 
Privatskole. I skrivende stund forstår jeg slet ikke, 
hvor ugerne er blevet af. Det har været nogle 
travle men også dejlige uger, sammen med 
arbejdsomme elever og fantastiske kollegaer på 
alle måder. 
 
Jeg kommer til Tybjerg Privatskole med en meget 
bredtfavnende baggrund. Jeg er uddannet 
maskiningeniør, og har arbejdet indenfor 
maskinindustrien i mange år. Derudover er jeg 
læreruddannet med erfaring, fra både folkeskolen 
og en større privatskole igennem flere år. 
 
Jeg har primært arbejdet i udskolingen og dermed 
afgangsklasser. Nogle af mine afgangsklasser har 
jeg ført op fra 4. eller 5. klasse i flere fag. Jeg 
nyder at være sammen med de unge mennesker, 
og vil gerne give dem en fornemmelse af, hvilke 
muligheder virkeligheden udenfor skoleverden 
byder på via min undervisning.  
 
Slutteligt vil jeg gerne takke for de positive mails, 
flere forældre har sendt til mig i løbet af de første 
uger. Bedre velkomst kan man ikke ønske sig. 
 
 
Med venlig hilsen 
Heidi Kronblad 
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Lego League 
 
Som I sikkert har hørt, læst på intra eller i avisen, så har skolens elever igen i år, 
markeret sig på bedste vis, ved årets Lego League. 
  
Vi deltog endnu en gang i Lego League konkurrencen, lørdag d. 8/11. på Sorø 
Akademi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets Lego League team, bestod af 12 elever fra 4.-9. klasse. 
Ved sidste års konkurrence fik vi en flot anden plads i teknologi. Derfor var 
forventningerne også ekstra høje i år. Det lykkedes os at komme hjem med 2 ud af 8 
mulige førstepriser. En i samarbejde og en i markedsføring, hertil kom en tredje plads i 
teknologi. Ved dette års konkurrence deltog 17 velkvalificerede hold, fra forskellige 
skoler i vores område. 
Forløbet op til konkurrencen er karakteriseret af en længere proces 
med projektbeskrivelser, teknisk træning og megen hård og koncentreret, men 
spændende arbejde. Stort tillykke. 
 
 
 
 
 

Lucia 
Skolens kor går igen i år Lucia på 
Glumsø plejehjem, dette sker torsdag 
den 11. december. Samme aften går 
de til julegudstjenesten i Tybjerg 
kirke. Fredag den 12. december går 
de på skolen, og søndag den 14. 
december går de til juletræsfest i 
Holmegård hallen.  
I er meget velkommen til at komme 
og overvære vores fantastiske kor, 
ved gudstjenesten i kirken. 
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Vi har igen i år haft besøg 
af, Sfo- Dianas mor 
Solveig, som har lavet 
dekorationer med 
eleverne, det har som altid 
været en stor succes. Der 
er blevet kreeret flotte 
ting. Og børnene har 
været rigtig glade for 
værkstedet.  

Nyheder fra Sfo 

Julerier 
Der bliver i skrivende stund arbejdet på højtryk med julegaveproduktion og julepynt, 
hver dag i sfo og klub.  
 

 

Vores støtteforening som altid er så søde og hjælpsomme, kommer og serverer gløg 
og æbleskiver når vi d. 19 december skal ønske hinanden god juleferie. Vi håber at 
der som altid er mange forældre der vil deltage i dette.  

Julehilsen fra Sfo personalet 


