
'Tyby"-uge på Tybierg Privatskole
Uçn inden påske rrar Tybjerg
Privatskole omdan net til Tyby
- et fantastisk minisamfund
med mange forskellige værk-
steder/arbeidsp ladser.

HASLEV: På tværs af alle årgange-
ne 0.-8. klasse arbeidede elever-
ne på byens forskellige arbejds-
pladser.

Tyby btiver afholdt på Tybierg
Privatskole hver andet år. Det er
et spændende og lærerigt forløb,
hvoreleverne læreren helt masse

om den virkelige verden.
I Tyby er der plads til alte - både

store og små elever. Selv om man

arbeider på tværs af alle årgange
er der godt samarbejde - arbeide
på tværs af årgangene er også
er en af de vigtige grundsten i

Tybjerg Privatskoles strategi og
afspejter sigolså i den atmosfæ-
re, der er på skolen i den alminde-
tige dagligdag.

Tyby er et minisamfund, hvor
eleverne lærer om, hvordan det er
i det rigtige samfund. Eleverne får
hverdag [øn forderes arbeide, en

det af de penge skal dog dagtigt
betales tiI skat. Tybys penge hed-
der Tybber og den daglige skat
ligger på 14 tybber af de i att 40
tybber, som man tjener hver dag.
Udover skat er det i Tyby også mu-
ligt at få bøder, hvis man laver no-
get utovtigt. 8. klasse havde i år
ansvaret for de statslige områder
såsom Skat, byråd og potiti.

Hver morgen i Tyby-ugen var
der morgensamling på skotens

Torv, hvor dommerhusets nyeste
love blev læst hØit, der var nyt fra
arbejdsgive¡ne og dagen indled-
tes også med skolens Tyby sang.
Efter endt arbeidsdag, sluttedes
dagen af med køb og salg af da-
gens produktion. Dette foregik
både på Torvet og på de udendørs
arbejdspladser. På Tybys sidste
dag btev, der afhotdt byfest, hvor
der bl.a. var aktion, borgmester-
tale, sang og musik.

. "Træ og Beton" og "Vej og
Park" er også arbejdspladser i

Tyby. "Vej og Park" havde til huse
iTybjerg Privatskoles nye multi-
hus, der få uger forinden blev ind-
viet og navngivet'Æblehytten".
Det er et ca. 200 m2 stort byggeri i
svenske kalmarbrædder, der bl.a.
skal huse en det afTybjerg Privat-

skoles Udeskoleundervisning.
lkke kun skolens eleverog [æ-

rer inddrages, når der erTyby uge.

Også skolens dagtige rengøring
erengageret og sørgerforat, Tyby

holdes ren ogerattid kta¡tilatbe-
kæmpe bakterier og snavs.

I løbet af ugen oplevede elever-

ne på Tybierg Privatskole også,
hvad strejke betyder. Værksteds-
lederne varslede streike, da de
ønskede tige tøn titatte.

Ministervalg var også dags-
ordenen og ugen igennem vär
valgplakater hængt op. På Tybys

sidste dag btev ministervalget
afgiort.

Borgmesteren i Tyby, Skote-
leder Kenneth Oksborg, stod for
åbningstalen af Tyby, hvor den
røde snor btev klippet over, som

symbol på, atlybyvaråbnet. Han

holdte.ljgetedes lukketaten til by-

festen, hvor han bl.a. roste byens

borgere for deres fantastiske ind-
sats ugen igennem.

2019 er næste gangTybyafhot-

des på Tybferg Privatskole. Der er
vidst ingen tvivl om, at eleverne
på Tybjerg Privatskole allerede
gtædersig.

Tybys borgere stod i kø for ot betale skat.

Stem ni n g fra Tþys mi n i ste rualg.
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på alle kjoleç bluser,

t-shirts og tunika.,.

Kan du mellem kl, 10,00'15.00
møde Helle, som erspecialist i

LauRieþ bukser. Hun hjælper med
atfinde lige netop den buks som
passertildig!

l¿uRie er kendtfor sin
gode pasfoffi og lcalitet
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DRUESTRUP
FRISKOTE

Har du lyst til at afslutte din 9. klasse

på Druestrup Friskole
Da nogle afvore nuværende elever i 8. klasse

tager på eftenkole til sommer, har vi et par

ledrge pladser i kommende 9. klasse.

Har det interesse, så kontakt

Skoleleder Niels Jørgen Hansen - tlf . 2231847 I
elller sekretær Heidi Nielsen tlf. 56398421


