
 
  

Skabsbestilling 
Som tidligere nævnt bliver der mulighed for 
at bestille et skab til opbevaring af bøger, 
bærbar pc mv. Dette tilbud bliver i første 
omgang givet til elever fra 4. klasse opefter, 
da det er de elever, der fremadrettet skal 
have egen computer med i skole. Vi 
forventer, skabene er klar til anvendelse 
den 27. november. Ordningen er 
naturligvis frivillig. 
 
Herunder er beskrevet proceduren for 
bookning og betaling af skabene. 

 
- Gå ind på www.mylocker.dk   
- Vælg Tybjerg Privatskole i venstre 

menupunkt ”lej skab på din skole” 
- Følg menuen, hvor du beslutter, om du 

vil leje skabet nu eller fra det kommende 
skoleår og for hvor længe. 

- Udvælg det skab, du ønsker. Billedet 
viser samtidig placeringen af skabet 
(højden). Når du har valgt et skab ses pris 
i højre side 

- Indtast kontaktoplysninger, så vi kan 
sende kode til skabet på sms og e-mail 

- Gennemfør online-betaling og skabet er 
booket 

  
Pris for et helt skoleår er kr. 350,-. Hertil 
kommer et engangsbeløb på kr. 50,- for låsen, 
som herefter tilhører eleven (det er en 
smartkodehængelås, som normalt koster kr. 
110,-) 
Der bookes altid for perioden frem til 
skoleåret slutter eller en længere periode. 
Årsagen er, at vi i sommerferien omkoder alle 
de låse, for hvilke lejeperioden er udløbet.  
I kommer ikke til at betale for november 
måned i år. 
 
 

 
 Nyt fra skolelederen 

Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! 

  
 

N Y H E D S B R E V  N R .  9  2 0 1 4  

Motionsdag 
 
Fredag den 10. oktober var sidste dag før 
efterårsferien. Dagen blev traditionen tro 
brugt på motionsdag. Vi valgte at gentage 
succesen fra sidste år, så alle skolens 
elever og personale tog i skoven. Vi gik 
eller løb ca. 4 kilometer til startstedet, 
hvor eleverne kunne vælge forskellige 
ruter, rød rute på 1,8 km, grøn på 2,5 km 
eller sort rute på 3,5 km. Når en rute var 
gennemløbet, fik eleven en farvet streg på 
hånden svarende til pågældende rute. Da 
dagen var omme gik alle de ca. 4 kilometer 
retur til skolen. I klasserne blev elevernes 
distancer talt op. Da alle resultaterne var 
indsamlede, samledes vi alle i skolegården 
og klassernes samlede resultater samt 
skolens samlede distance blev læst op. I år 
løb vi fra Tybjerg Privatskole til Napoli i 
det sydlige Italien, en distance på 1.695 
km. 
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Skolemad 

 

    Blå overtrækssko 

Efteråret er ved at være over os, og det 
betyder også regn med deraf følgende våde 
og måske mudrede sko. Vi vil derfor huske 
jer på vores regel om, at forældre og andre 
besøgene skal tage deres udefodtøj af eller 
anvende 

 

Toiletter 
 
 

Vi er i gang med at få lavet hul i væggen fra 
SFO-indgangen til ”udetoiletterne”, så børnene 
kan gå tørskoet på toilettet i denne ende af 
huset. Derfor vil der i en kortere periode kunne 
opleves lidt byggerod og støv ved denne 
indgang.  

 

 Nyt vedr. Elever og personale 

Skolen har aftalt med vores leverandør af 
skolemad (www.spisefrikvarteret.dk), at vi 
fortsætter samarbejdet indtil videre og dermed 
muligheden for, at I dagligt kan bestille skolemad 
til jeres børn. Der har dog ikke været den store 
anvendelse af ordningen, så leverandøren 
overvejer om det rent økonomisk kan hænge 
sammen for ham. 

Vi har sagt farvel til 3 elever i udskolingen, og 3 elever i indskolingen. 
Vi ønsker dem og deres familier alt godt i det nye. 
 
Vi har også fået nye elever på prøve, det er en dreng i 0.kl. og en pige i 
2. kl.  
 
Heidi er startet som ny lærer på skolen, hun har primært 4. kl. Samt B 
gr. Herudover har vi fået Lene i 4-ugers praktik, samt Bjarne i løn 
tilskud i 3 måneder. 
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Nyt 

fra 

 

 

 

 

Bondens Marked 

 
Vi havde igen en dejlig weekend på Bondens 
Marked på Gisselfeld første weekend i 
oktober. Børnene arbejdede flot med at trække 
trækvogne med kundernes varer, passede 
kundernes hunde, mens de handlede, og de 
hjalp til med lodtrækninger om store 
gavekurve og gik ærinder for Kærsgaard 
Gårdbutik, som står for markedet. Vi fik også 
solgt lidt af vores flotte nye kildevand med 
skolens logo på. Der var indimellem lidt tid til 
at gå rundt og kigge på markedet.  

I alt tjente vi kr. 2.400, og så fik børnene 
også lidt drikkepenge, som blev delt lige 
mellem dem. 
 
Vi håber, at endnu flere børn vil melde sig 
til næste år, når vi igen skal på Bondens 
Marked i juni og oktober. 
 
På vegne af Støtteforeningen, Cathrine og 
Mette 
 
Venlig hilsen 
Karina 
 



 

 

  

Nyt fra Sfo 
Vi har lige afholdt en vellykket Halloween/diskofest 

for hele skolen. Det var en super aften, hvor både 
store og små havde det sjovt. Som noget nyt, havde 

nogle store elever lavet spøgelseshus i kælderen. Det 

var et populært tilløbsstykke. 
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En stor tak til 

støtteforeningen, der 
havde bod med popcorn, 

slush ice og masser af slik.  

Ligeledes var det 
fantastisk at så mange 

forældre deltog, bakkede 

op, og hjalp ved 
arrangementet. 

 

 

 
Med venlig hilsen 
SFO/KLUB persoalet 

Alle havde gjort 
meget ud af det. 
Både personale, 
forældre og børn, så 
“skrækkelige” ud. 


