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Nyt fra skolelederen juni 2018.

Sommeren nærmer sig og det gør en velfortjent ferie for både børn og voksne også.
Inden vi er nået så langt, er der en del aktiviteter og arrangementer, der skal og er
aflroldt.
I flere klasser er det sidste forældremøde afholdt som en lille klassefest, blandt andet
med præsentation af det børnene har arbejdet med i den seneste tid.
Torsdag den21. juni blev skolens sommerfest aftroldt, her var årets tema er "verdens
lande". Traditionen tro blev der også kåret "sommerfestens bedste kager", "Årets
Clean Class", "Årets fotoforside" og sidst men ikke mindst "Årets afgangselev".
I den forgangne periode er 9. klassernes afgangsprøver afviklet med fine resultater og
de afslutter med dimission for klassen og deres forældre, tirsdag den 26. juni.
Onsdag den27 .juni aflrolder vi sidste skoledag for os alle.
I uge 27 . tager Kernehuset på lejr, og deltager på musikfestivalen "Vilde Vulkaner" i
Vordingborg.

"Sidste skoledag" for 9. klusserne.

Onsdag den 30. maj fejrede 9. klasserne sidste almindelige skoledag, men skulle
møde op til vejledning og mundtlige eksamener i perioden frem til dimissionen den
26. juni. Tybjerg Privatskole har valgt ikke bare at "slippe" eleverne ved den
traditionelle sidste skoledag for 9. klasserne, men at klæde dem ekstra på i tiden op til
de mundtlige prøver, derfor ingen læseferie.
Sidste skoledag blev fejret på skolen med underholdning af 9. klasserne med hele
skolen som tilskuere. Senere på formiddagen kastede eleverne karameller i alle
klasserne. Ved middagstid drog eleverne til Næstved Dyrskueplads for sammen med
de andre skoler i Næstved kommune at fejre dagen. Der deltog omkring 800 elever
fra kommunens skoler, med både kommuneskoler og Frie Grundskoler. Det var en
fantastisk dag og eleverne fra Tybjerg Privatskole opførte sig "selvfølgelig"
eksemplarisk @.

Ansættelse øf ny lærer.

Til vores ledige stilling er der kommet nogle rigtige gode ansøgninger, og af dem har
vi udvalgt 4 kandidater, som alle passer rigtig godt til profilen og på vores værdier.

Kandidaterne bliver indkaldt til første samtale midt i uge 25, og de kandidater vi
udvælger ved denne samtale, indkaldes til samtale to mandag den 25. juni, hvorefter
vi forventer at kunne udpege og ansætte den helt rette person inden l. juli, så denne

kan starte hos os 1. august 2018.
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Evøkueringsøvelse.

Onsdag den 13. juni blev årets uvarslede evakueringsøvelse aftiklet. Vi afuikler hvert

år en varslet og en uvarslet øvelse. Den varslede kommer i starten af skoleåret, og

giver skolens personale mulighed for at øve proceduren med alle børnene, ikke
mindst de mindste og nye elever. På et ikke nærmere angivet tidspunkt afuikles den

uvarslede øvelse, som gerne skulle give os et indtryk af, hvordan skolens elever og

personale reagerer i en evt. skarp situation.

Øvelsen gik rigtig godt, og alle kom stille og roligt ned på den bagerste del af
fodboldbanen og stillede op på deres pladser, så vi hurtigt kunne få et overblik over
situationen og børn samt voksne.

Vi kan se at eleverne er ved at være "dus med" brandalarrnen og øvelserne, og det

giver mere ro på eleverne, som også smitter positivt af på de nye spirer og

børnehaveklassen.

Øvelsen giver også et indblik i, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer mht
procedure, klokker mm, så vi kan rette til og blive endnu bedre.

Alt i alt er der stor ros til alle - både elever og personale!

Trivselsmåling blundt børnene.

Vi har ligesom folkeskolerne valgt af afuikle trivselsmåling hvert år. Vi anvender

også samme redskab til afuiklingen som i folkeskolen. Undersøgelsen "åbner" først

for folkeskolens elever og sidenhen for os. I dette skoleår har undersøgelsen været

udsat flere gange, blandt andet fordi UVM skulle undersøge om der ift.
persondataforordningen skete lovbrud ved anvendelse af modellen og omkring
sikkerheden ved denne. Da der blev styr på dette blev undersøgelsen åbnet og

efterfølgende også for os. Vi er nu ved at være i mål med undersøgelsen. Klassens

lærere vil sammen med børnene lægge en plan for forandringer og tiltag i klasserne,

som vi vil følge op på til efteråret. Vi vil også lægge resultaterne ud på hjemmesiden,

når vi får disse. Se under Home I Formalia E Øvrige oplysninger - Undervisningsmiljø.

Du kan læse mere om selve undersøgelsen på https://uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-
nationale-test-o g-trivselsmaalin g/trivsel smaalin g
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Ir{yt frø Kernehuset.

Vi har nu været godt i gang med vores udetid i Kernehuset siden april. Det er
fantastisk at opleve allebørn nyder vores fantastiske uderum. Der bliver leget, bygget
huler, spillet bold, kørt på rulleskøjter og meget andet. Støtteforeningen har doneret
nye stylter, som også flittigt bliver brugt. Der bliver leget på tværs af årgangene,

hvilket styrker børnenes fællesskab, og fortsat udvikler vores værdier.

Vi har opfordret de ældste elever til at byde ind med aktiviteter for de yngste. Det er
der en gruppe drenge, der har taget imod, og de har nogle onsdage arrangeret
forskellige boldspil på plænen. Det har været rigtig fint, og vi håber, at der kommer
flere tilbud efter ferien.

Spirerne.

Spirerne er nu ved at afslutte deres spireforløb. Det har været en rigtig god periode,
hvor alle Spirer har været meget interesseret i at blive en del af vores skole. Samtidigt
har vi kun oplevet imødekommende elever fra samtlige årgange, som har stået til
rådighed for at hjælpe, hvis der har været behov for dette. Fantastisk samhørighed for
at alle skal have det godt.

Spireforældrene har alle modtaget et spørgeskema, som er udarbejdet af medlem fra
bestyrelsen samt personale fra Kernehuset. Spørgeskemaet skal være med til at give
indblik i forældrenes oplevelse af spireforløbet, samt være med til at udvikle
næstkommende forløb.
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