
 

Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. 
 

Nyt fra skolelederen 

5. september. Hvert år, 5. september opgøres antallet af elever på skolen og er det 
tal vi tildeles offentligt tilskud efter. Skolens budget for 2017 er også baseret på et 
forventet antal elever, som vi i år havde sat til 183 elever. Ved opgørelsen 5. 
september landede vi på 185 elever, så det er jo ikke så ringe. Vi har mærket en stor 
interesse for vores skole og har en del henvendelser med spørgsmål om ledige 
pladser og er i den privilegerede situation, at vi på nogle årgange kan melde ”alt 
udsolgt”.   

  

Evakueringsøvelse. Torsdag den 21. september 2017 kl. 10.09 gik alarmen for årets 
”varslede” evakueringsøvelse. Kl. 10.17 var alle elever og voksne samlet på vores 
samlingssted, som er for enden af boldbanen. Der bar ros til alle for en god, hurtig 
og effektiv evakuering. Vi har en fornemmelse af at alle, både elever og personale 
ved hvad planen er og hvordan man skal agere ved en alarmering. I de mindste 
klasser er der op til øvelsen blevet arbejdet med emnet, så de bliver forberedt på 
dette så godt det kan lade sig gøre. Senere på året bliver der afholdt en u-varslet 
øvelse og disse to øvelser bliver gentaget i kommende skoleår.  

Som hjælp ved registrering af alle elever på skolen, bruger vi blandt andet Tabulex-
tavlerne, der er sat op ved de to indgange. Tavlerne giver os et overblik over hvor 
mange elever, der er på skolen under en evt. evakuering. Desværre er især de 
ældste elever ikke særlig gode til hverken at trykke sig ind eller ud, og det gør at vi 
ofte ved lukketid ”mangler” 30-40 elever og da vi ikke bare kan tage det for givet, at 
eleverne har glemt at trykke sig ud, må personalet i Kernehuset alle klasser igennem 
for at konstatere at alle elever er hentet eller selv gået hjem. Vi har talt med 
eleverne om problemet og de opfordrede mig til at bede jer, der henter og bringer 
jeres børn om at huske eleverne på at tjekke ind og ud, så denne opfordring skal 
hermed lyde. 



 
 

Udeskole. En af vores indsatsmål er som bekendt udeskole og det betyder også ture 
længere væk fra skolen, som igen kræver enten bus, offentlige transportmidler 
og/eller hjælp fra forældre, bedsteforældre mv. I denne forbindelse vil jeg gerne 
takke for den fine opbakning med at stille jer og jeres bil/bus til rådighed. Det sparre 
os for mange penge, der igen kan gavne børnene og styrker også fællesskabet 
mellem skole og forældre. Vi håber at det gode samarbejdet omkring kørselshjælp 
fortsat vil være tilstede og sprede sig til alle klasser, til gavn for vores skønne unger. 

 

Legepatrulje. 

 Vi har igen i år haft rigtig stor tilslutning fra vores store elever, der gerne vil være 
legepatrulje. 

Hele 18 elever fra 4-7 klasse meldte sig til og startede op i uge 33. Siden har de 2 
gange om ugen, stået for at lege med de yngre elever, i det store spisefrikvarter.  

Som legepatrulje er der mulighed for at de ældste elever kan komme på 
legepatruljekursus.  Vi var afsted med 9 elever tirsdag d. 5 september, sammen med 
70 andre elever, fordelt på andre skoler fra Næstved omegn. Her bliver eleverne 
klædt godt på til at kunne være legepatrulje, de bliver instrueret og guidet i at kunne 
styre forskellige lege og det at turde stå frem for en større forsamling børn. 

Vores skole og ikke mindst jeres børn får stor ros af legpatrulje arrangørerne, for 
deres engagement og vores opbakning til kurset år efter år.  

Legepatruljen betyder: ”At der er nogle børn som sætter den ”gode” leg i gang og der 
altid er nogen at lege med”! 

Legepatruljen er et af de tiltag som højner trivsel og fællesskab på vores skole. 

  



 
Ny afdelingsleder. Mandag den 2. oktober starter Lone de Friis som vores nye 
afdelingsleder i Kernehuset. Hun har allerede været forbi en eftermiddag og har sagt 
hej til nogle af børnene og hun har også været på ”fri for mobberi kursus” i sidste 
uge, så hun kan være klædt på til sammen med resten af skolens personale, at 
arbejdet med at forebygge mobning på vores skole. Vi glæder os rigtig meget til hun 
starter ,-)  

 

 

 

 

Nyt fra eleverne. 

Fredag d. 15. september var 7.kl. i Næstved hele dagen – og det meste af aftenen 
med… 

Formiddagen blev brugt på et undervisningsforløb i samarbejde med Folkekirkens 
Skoletjeneste om reformationen. Vi mødtes ved Sankt Peders Kirke. 

 

Eleverne gik rundt mellem historiske steder i byen, hvor de skulle se og lytte til 
videooplæg og derefter optage film med rollespil, skrive sange, prøve at huske og 
lære udenad samt male kalkmalerier – i mindre målestok.  



 
Alle elever var også på biblioteket for at oprette lånerkort, og der var tid til en tur 
rundt i byen på egen hånd samt fri leg på Munkebakkens udfordrende legeplads.  

Om eftermiddagen var hele klassen hjemme hos deres lærer, hvor de hyggede sig, 
spillede spil, hoppede i trampolin, kørte løbehjuls- og trillebørsræs og slængede sig i 

sofaen 😊  

Skønne forældre kom med pizzaer og sodavand, så alle kunne få ladet batterierne op 
til aftenens fantasy event på biblioteket. 

Her fortalte forfatteren Michael Kamp om det at 
være forfatter og om at skrive fantasy, hvilket var 
god inspiration til at vi i 7.kl. selv skal prøve at 
skrive fantasy-noveller. Til slut så vi filmen 
Warcraft, som er en fantasy film lavet ud fra spillet 
World of Warcraft.  

 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen inviterer til Tybjerg Topmøde i januar 
  
Lørdag den 20. januar inviterer vi alle forældre, børn og medarbejdere til Tybjerg 
Topmøde, så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen! 
Vores første Tybjerg Topmøde var velbesøgt og handlede om Strategiplanen 
”Tybjerg 20:20”. Denne gang ønsker vi at inddrage jer alle i tre vigtige emner: Fysisk 
Helhedsplan, Profil på overbygningen og Flere forældre med i 
kommunikationsopgaver. 
  
Bestyrelsen sætter nu gang i arbejdet med at lave en Fysisk Helhedsplan, som sætter 
de langsigtede rammer for skolens udbygningsplaner og skaber et prioriteret overblik 
over alle de investeringer og arbejdsopgaver, der hvert år er på listen over ønsker og 
nødvendige tiltag. Vi har på det seneste bestyrelsesmøde vedtaget en køreplan for 
processen, så vi bygger videre på al den viden der er, det vi har gang i allerede, de 
tidligere bestyrelsers tanker, rådgiveres input samt alle gode ideer og råd fra forældre, 
børn, medarbejdere og andre. 
  



 
Igennem længere tid har bestyrelsen drøftet hvordan udskolingen på Tybjerg 
Privatskole kan styrkes og hvilken profil og særlige tilbud, vi ønsker skal gøre en 
særlig forskel for vores unge. På Topmødet får alle fremmødte mulighed for at byde 
ind med ønsker og ideer, som vi kan arbejde videre med. I forbindelse med 
budgetlægning for 2018 arbejder bestyrelsen og skolelederen på forskellige indsatser, 
hvor vi håber at kunne realisere flere indenfor budgettets rammer. I øjeblikket 
undersøger vi derfor, udover udskolingstiltag, også mulighederne for at tilbyde 
svømmeundervisning, udvide omfanget af niveaudelt undervisning og flere andre 
ting. Tænk, at vores fantastiske skole nu har 185 elever og luft til reelt at forfølge 
nogle af de mange drømme og visioner, der i skolens opstartsfase lå ”langt ude i 
fremtiden”. 
  
Tybjerg Privatskole er kendetegnet ved et meget stærkt forældreengagement, og det 
skaber udover oplevelsen af medejerskab og unikke tilbud også mulighed for, at vi 
kan bruge skolens økonomi på indsatser, der direkte gavner vores børn. I det lys har 
bestyrelsen en efterlysning til alle forældre, som har mulighed for at stille evner, 
netværk, ressourcer mv. til rådighed for vores skoleleder, så det kan bruges direkte til 
at motivere vores engagerede medarbejdere. Måske er du verdensmester i Excel, 
grafisk facilitering eller certificeret til at anvende et personaleudviklingsværktøj. 
Måske kan du sammen med et par andre forældre trylle en tre-retters menu frem til et 
personalearrangement, byde på vinsmagning i kælderen under din bolig eller stille op 
med sjove teambuildingaktiviteter på en pædagogisk dag. Eller måske kan du skaffe 
10 billetter til en teaterforestilling, trække tre musikere til skolen eller stille jeres 
sommerhus til rådighed for medarbejdere, der vil fordybe sig i en 
planlægningsopgave eller efteruddannelse. Alle forslag om bidrag, der kan styrke 
vores fantastiske medarbejdere og skabe endnu mere motivation for at give det bedste 
til vores børn, modtages med kyshånd. Skriv en mail med forslag og tilbud til 
Kenneth på forældreintra eller skoleleder@tybjergprivatskole.dk 
  
Husk at I altid kan læse mere detaljeret om bestyrelsens arbejde i vores referater og 
bilag, som kort efter hvert bestyrelsesmøde lægges på forældreintra. Derudover kan 
bestyrelsens medlemmer kontaktes med forslag eller spørgsmål til de mange 
projekter og opgaver, vi arbejder med.   
  
De bedste hilsener bestyrelsen 
 


