
Nyhedsbrev oktober 2018.

Kære forældre og andre læsere af skolens nyhedsbrev.

Opstart på skoleåret 2018-2019.

Det opleves som om det var forleden dag det var første skoledag, og samtidigt rigtig lang tid siden. 
Sensommeren og efteråret har budt på rigtig mange spændende projekter, som blandt andet udeskole, 
lejrskoler og undervisning. 

Lejrskole.

Tidligere lå lejrskolerne i 5. og 8. klasse om foråret, men for at få glæde af de fantastiske oplevelser en 
lejrskole kan give klassen, har vi besluttet at placere lejrskolerne i opstarten af skoleåret, altså i 
sensommer/efterårs perioden.

Skolens 8. klasse ar været en uge i London, og har mange fantastiske oplevelser med hjem. Der var både 
anledning til at får brugt sproget i mange situationer og få set og oplevet London og forstaden omkring. 
Elever og lærere var godt trætte, da de sent fredag landede igen i Kastrup lufthavn. 

5. klasse har i denne uge (uge 41) været på lejrskole i Silkeborg, og vi glæder os til at høre deres oplevelser, 
når de kommer hjem.

Trivsel.

I starten af skoleåret blev der afholdt en trivselsuge i hele indskolingen, hvor emner som venskaber, 
legeaftaler mv. blev taget op. I alle klasser laves der i perioden fra sommerferien og frem til efterårsferien 
en trivselsplan for klassen. Den tager udgangspunkt i den trivsels og undervisningsmiljø undersøgelse, der 
blev lavet i de enkelte klasser i slutningen af sidste skoleår. 

Niveaubaseret undervisning.

Der er stor efterspørgsel på ”løft”, så derfor har vi måtte fokusere på løft i dansk og matematik for at kunne 
få timerne til at række. Vi ser på om også sprogfagene kan få en bid af puljen efter efterårsferien. 

Dansk niveaubaseret fungerer godt som det plejer, og i matematik er vi efter sommerferien gået i gang med
niveaudelt i 3.-4. klasse, og efter juleferien bliver der som efter planen også startet på 
mellemtrin/udskolingen. 

Som tidligere nævnt er vi ved at få uddannet 2 medarbejdere til læsevejledere, den ene dog kun ift. 
indskolingen. Det gør, at vi nu selv har mulighed for at teste de elever vi har mistanke til kan være 
udfordrede med læsning eller direkte har ordblindhed. 

Vi har generelt fået udnyttet den halve lærerstilling som skolebestyrelsen bevilligede, på bedste vis.    

Lærernes dag.

Fredag den 5. oktober var det FN's internationale ”lærer-dag”. Dagen, hvor hele verden fejrer læreren og 
den vigtige opgave, læreren løfter hver dag. I år har flere danske skoler også markeret dagen. En af Tybjerg 
Privatskoles internetportaludbydere, Clio online, havde arrangeret at skolernes elever, fredag den 5. 
oktober kl. 13.10 skulle rejse sig op og give klassens lærer en kæmpe klapsalve, hvilket var planen at de 
gjorde. Jeg fandt bare ud af, at flertallet af skolens elever var på tur eller havde fri på dette tidspunkt, 
hvilket gjorde, at jeg måtte gå på kompromis med tidspunktet og rykke det til kl. 10.00.



Det var tanken at dette på landsplan skulle gøres på samme tidspunkt 13.10, og at det efterfølgende blev 
anmeldt til Guinness Rekordbog, så det kunne optages/godkendes der.

På Tybjerg Privatskole anerkender vi selvfølgelig hele vores personale, uanset om man er lærer, pædagog 
eller TAPér, derfor havde jeg på dagen købt Spangsberg flødeboller til hele personalet ;-)  

Nyt fra Kernehuset.

Vi har nu snart været ude-SFO i et halvt år. Det har været fantastisk, og vi har været godt hjulpet af det  
fantastiske vejr.

Opstarten var for nogle børn lidt svær, indtil de fandt ud af, at de faktisk kan lave de samme ting ude, som 
de kan inde. – dette har kun udviklet sig. Nu spørger børnene fra ’hvorfor må vi ikke være inde’ til ’må vi gå 
ind og hente det og det, og tage det med ud’. Børnene har taget uderummet til sig.

Der er bygget huler, snittet, gået på stylter, rullet på rulleskøjter, hygget i hængekøjerne, lavet 
dressur/springbane i Æblehytten, lavet de mest fantastiske landskaber i sandkassen, flettet nøgleringe, 
spillet bold, bål, og meget meget mere. 

                                            

                                                             

        

Frem til årsskiftet tilbyder vi fast krea-dag hver onsdag, hvor de kan sy, strikke, hækle m.m. Hver torsdag vil 
være aktiv-torsdag, hvor der vil være fodbold, turnering i Pannabanen, samt andre boldspil.

I dette skoleår holder vi, som et nyt tiltag, en del flere klubaftener. Klubaftenerne vil være aftener, hvor de 
ældste kan være sammen, lave kreative ting, spille kort/poker m.m. Nogle af aftenerne vil være 
arrangementer som julefrokost, fastelavn og påskefrokost.

Vores ældre elever bruger i hverdagen Torvet rigtig meget, hvor der spilles bordtennis og hygget, samt 
vores nyindrettede kælderrum, hvor der ’hænges ud’ og laves lektier.                                                                     
De har muligheden for at være inde, når de har lavet aftale med os.



Vi slutter oktober måned af med vores årlige Halloween-fest. – og vi glæder os til at se alle

Fredag d. 26. oktober 2018.

I vinterhalvåret vil vi fortsat være ude, med mulighed for at gå indenfor, hvis vejret virkelig er dårligt.
Hver fredag vil vi vise film på torvet, hvor de børn der har lyst, kan gå ind og hygge sig.

Kære Elever, medarbejdere og forældre.

Vi vil gerne i bestyrelsen ønske jer alle en fantastisk efterårsferie. Vi håber at I får tid til at nye det 
forhåbentlig dejlige efterårsvejr, gå en tur i skoven, ved havet eller måske en tur uden for landet grænser.

Vi er kommet rigtig godt i gang i bestyrelsen og udvalgene siden sommerferien. I skrivende stund, er 
arbejdes der på højtryk med budgetplanlægning for 2019, vores nye overbygningsudvalg har været til møde 
med skolens "store" elevråd, hvor vi snart modtager en masse spændende ideer og ønsker til hvordan vi kan
være med til at gøre deres trivsel og fællesskab bedre på Tybjerg Privatskole.

Vi har været så heldige, at der er flere forældre, som har meldt retur, at de gerne vil være med i arbejdet 
omkring helhedsplanen. Udover forældrene, skal både medarbejder og elever også involveres. Vi skal 
overordnet starte med spørgsmålet: Hvilken skole ønsker vi at være?

En vigtig detalje er også at nævne, skolens personale. De er i fuld gang, med at igangsætte bestyrelsen og 
jer forældres ønske om mere udeskole og en mere struktureret niveaubasseret undervisning. Det tager tid 
for alle involverede at skulle arbejde på en ny måde. Men alle klarer opgaverne godt.

Endnu engang rigtig god ferie til jer alle.

På bestyrelsens vegne

Rikke Almsgaard – Bestyrelsesformand

Nyhedsbrev fra Støtteforeningen.

Nu er det nye skoleår sat i gang med første skoledag, som blev afviklet efter traditionens tro. I 
Støtteforeningen fik vi stor opbakning til vores lotteri, og fik slået vores rekord igen år i forhold til antal 
solgte lodder og sponsoreret gevinster. Stor tak til alle vores sponsorer, vi er dybt taknemmelige for 
støtten.
Der blev også solgt drikke og spise i boden, hvor overskuddet også går til børnene på skolen, derfor er vi 
utrolig glade og taknemmelige for, når I støtter op omkring vores bod. 
I det forgangne år har denne støtte været med til at indkøbe 10 stylter og mugs til alle børn i Kernehuset. I 
kælderen er der via overskud fra Ønskebrønden og overskud fra Klubaftnerne blevet muligt, at friske 
kælderen op, og skabe et mindre miljø til 9. klasserne.
Uden opbakning og støtte fra jer forældre, ville alt dette ikke være muligt.



Næste større arrangement Støtteforeningen står klar med Kernehuset/Klubben er Halloween sidst i 
oktober. Mere info om dette senere, men glæd jer, det bliver et brag af en halloween.

Igen i dette skoleår vil Støtteforeningen have en bod til klubaftner. Indholdet af boden vil komme til at 
variere alt efter aftale med Kernehusets personale. Enkelte forældre med klubbørn har tilbudt at hjælpe 
med disse aftener, og dette tager vi meget gerne imod. Så hvis der er andre forældre som godt kan hjælpe 
en enkelt klubaften, er I meget velkommen til at skrive til Støtteforeningen.

Derudover hvis der er børn som har en bedstemor eller bedstefar eller noget helt tredje, som gerne vil 
være en del af Støtteforeningens Bedste-Klub, må I også meget gerne kontakte Støtteforeningen. Bedsterne
hjælper som regel til de større arrangementer som Sommerfesten og 1. skoledag. Det plejer at være 
hyggeligt med nogle gode bedster i boden. Vi har måtte sig farvel til vores Bedste, Jette Tribler, som trofast 
mødte op år efter år, og gav en hjælpende hånd. Vi siger mange tak for hjælpen i Støtteforeningen. 

                  ¤

Med dette Nyhedsbrev vil vi ønske alle en fantastisk efterårsferie.


