Nyhedsbrev maj 2017.
Nyt fra Skolelederen
Farvel til Joan
Fredag den 28. april 2017 var sidste dag for skolens pædagogiske afdelingsleder Joan
Flak. Vi tog pænt afsked med hende på torvet og der blev både holdt taler og sunget
div. sange, som havde stor betydning for Joan, blandt andet ”Når ulvene hyler”. Der
var også blevet digtet et par vers på Anemonesangen, som børn og voksne havde øvet
sig på. Flere elever havde lavet tegninger eller havde en lille gave med til Joan. Joan
takkede alle og var tydelig berørt af situationen. Hun udtrykte stor begejstring for
den tid hun havde haft på Tybjerg Privatskole og for at have lært børn og voksne at
kende. Hun opfordrede alle til at værne om det unikke fællesskab og den måde vi er
på her på skolen.
I løbet af foråret vil jeg i samråd med ansættelsesudvalget udfærdige stillingsprofil
på den nye pædagogiske afdelingsleder, så vi over sommeren kan søge vores nye
medarbejder. Vi forventer at afholde samtaler i løbet af august 2017 og regner med
at have den nye kollega på plads her på skolen fra 1. oktober 2017.

Goddag til Lasse
Ansættelsesudvalget har i den seneste tid læst div. ansøgninger til den ledige
pædagogstilling, og har efter udvælgelse afholdt en indledende samtale og herefter
en 2. samtale med de ansøgere, der matchede vores profil og ønsker til stillingen.
Efter disse to runder pegede et enigt ansættelsesudvalg på Lasse Bo Jensen som ny
medarbejder.
Lasse starter torsdag den 1. juni og skal være fuld tid fordelt i Kernehuset og i
skoletimer.

Jeg har bedt Lasse skrive en lille præsentation af sig selv.
Hej jeg hedder Lasse Jensen og er 45 år. Jeg bor i Gelsted med mine børn, Ida på 15
år og Kristin på 18 år. Oprindeligt er jeg fra Tybjerglille Bakker, så jeg kender lidt til
lokalområdet.
Jeg er uddannet lærer, men har arbejdet som pædagog i 7 år inden for
specialområdet.
Min store interesser er friluft - og udeliv og vikingetid.
I min fritid er jeg viking på Trelleborg, hvor jeg er med i et havelaug, der holder en
vikingetidshave.
Jeg holder meget af at være i og bruge naturen, både i hverdagen og på ture.
Jeg glæder mig meget til et møde jer og jeres børn.
Lasse J"
Arbejdsdag. Lørdag den 22. april var 85 voksne og 67 børn samlet på Tybjerg
Privatskole til en fantastisk dag med løsning af mange store og små projekter, samt
til hyggeligt samvær på tværs af klasser. Skolen fik en KÆMPE ”make over” samt løst
nogle store og tunge anlægsopgaver. Jeg vil gerne takke mange gange for jeres
engagement og vilje til at få løst en masse praktiske opgaver, som ellers havde været
svært eller næsten umulige at få ordnet, alt dette til gavn og glæde for vores børn.
Første maj. Første maj har forskellig betydning afhængig af hvem man taler med,
men på Tybjerg Privatskole betyder det forår og spirer tid. I dag (1. maj) er flaget
sat og solen står højt på himmelen og kl. 09.00 ankommer 20 skønne og
forventningsfulde spirer børn sammen med deres forældre. De har første dag i
spirer perioden (førskole) og bliver vel modtaget af skolens ”spirerchef” Søs.
Kl. 09.30 får spirerne en lille pause fra deres forældre, hvor skolelederen
”underholder” forældrene med skolens værdier og det at blive en del af fællesskabet
Tybjerg Privatskole.
I den kommende tid skal børnene præsenteres for det at gå i skole og om
retningslinjer og regler her på matriklen. De vil efter en periode også deltage i
skolens samlinger.

Nyt fra Støtteforeningen:
Fremover vil Tybjerg Privatskole Støtteforening bestræbe sig på, at komme med et
månedlig indlæg i skolens nyhedsbrev. Det er i forsøget på at være mere åben
omkring på Støtteforeningens arbejde og funktion på skolen.
Støtteforeningen konstituerede sig på ny efter generalforsamlingen, hvor der tilkom
nye kræfter til, i form af 3 nye medlemmer: Sisse Andersen, Rasmus Uggerhøj og
Benny Pedersen. Velkommen til dem!
I den anledning var der 4 gamle medlemmer, som valgte ikke at genopstille, og derved
trådte ud af bestyrelsen i Støtteforeningen. Vi takker for samarbejdet til: Karen
Hornbech, Vinnie Miltoft, Karina Gotfredsen og Anja Tribler.
Den nye bestyrelse i Støtteforeningen har i marts måned åbnet det nye Multihus, som
fik navnet Æblehytten. Vi glæder os til at se børnene og lokalsamfundet få glæde af
denne fine hytte.
I april har Støtteforeningen bidraget med mad til arbejdsdagen i traditionens tro.
Det er en fornøjelse for Støtteforeningen at give hårdtarbejdende forældre, børn
og personale vådt og tørt i den anledning, især når alle er så flittige og støtter op
omkring skolen. Samtidig vil vi takke mange gange til forældre, som havde bagt boller
og kage, medbragt frugt og æg. Rugbrød var vi så heldige, at Glumsø Bruges og
Fensmark Bruges, ville donere til os.
Vi er klar igen næste gang med forplejning og godt humør!
Med mange forårshilsner fra Støtteforeningen.

Nyt fra bestyrelsen
Sikke en forældreopbakning!
Arbejdsdagen sprudlede af aktivitet i alle hjørner med godt 80 voksne og 60 børn i
fuld vigør udendørs og indendørs. Bestyrelsen vil gerne takke for den flotte
opbakning og især for det store planlægningsarbejde, som Rikke, Marck, Kenneth og
Støtteforeningen m.fl. har lagt i dagen. De mange resultater styrker vores børns
dagligdag og giver os mulighed for at skabe mere værdi for skolens økonomiske
midler. Og så skal man heller ikke glemme, at det faktisk var en sjov dag med masser
af drøftelser og netværksarbejde. Vi har lagt en lille video på Youtube fra dagen, som
du kan se her:
https://youtu.be/R_EDNyW3ZNU
Den nye bestyrelse har haft det første møde og har fordelt opgaver og fået en god
forventningsafstemning omkring arbejdet i bestyrelsen. Vi er glade for at Louise og
Martin er med som nye ansigter og ser frem til et spændende og rigtig godt
samarbejde. I denne tid byder vi også velkommen til en masse nye Spirer og jeres
forældre og vi håber at alle de ”gamle” forældre vil tage godt imod jer og introducere
til det stærke fællesskab på vores fine skole.
På bestyrelsens vegne

