
 
 

 
 

 

Bestyrelsens beretning 

Generalforsamling på Tybjerg Privatskole 

Onsdag d.13. marts 2019 

Bestyrelsens arbejde 

På generalforsamlingen i marts 2018 blev 3 ”nye” forældre valgt ind som medlem eller suppleant, og 

sammen med 6 genvalgte forældre har vi udgjort bestyrelsen. Hele bestyrelsesperioden har Merete 

Pedersen deltaget i bestyrelsens møder som medarbejderrepræsentant. I perioden har vi holdt 9 

bestyrelsesmøder og vi har igen i år løbende arbejdet med årets handlingsplan for at følge målsætningerne 

i Strategiplanen ”Tybjerg 20:20”.  

Bestyrelsen har I 2018 baseret sit arbejde på 6 Udvalg, der med deltagelse af forældre, medarbejdere og 

eksterne nøglepersoner har haft fokus på Økonomi, Faciliteter/Helhedsplan, Udeskole, Udskolingsudvalg. 

ansættelsesudvalg samt Forældre/Kommunikation. Skolens Strukturudvalget blev afsluttet.  Samtidig 

startede den nye bestyrelse med at skulle lave en plan for skolens hverdag, såfremt en lockout blev en 

realitet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2018 – hvilket jo endte med at parterne i en mulig 

konflikt nåede til enighed.  

Forældre og Kommunikationsudvalget har i det seneste år, arbejdet hårdt for at lave lidt reklame for 

skolen. Vi har bl.a. haft radiospot i sommerferien, og forventer at gentage succesen her i 2019. Der udover 

er der en flyer omkring skolen, som er på vej, og vi får forventelig en reklame film i biografen.  

Udover udvalgenes opgaver har der også i dette år været fælles opgaver og masser af drøftelser i 

bestyrelsen. Vi har bl.a. hold ekstraordinære bestyrelsesmøder omkring overenskomstforhandlingerne, 

drøftet forskellige forældrehenvendelser, vedtaget et budget for 2019, godkendt årsregnskabet for 2018, 

gennemført den årlige brugerundersøgelse og gjort klar til generalforsamlingen. Plus det løse.     

 



 
 

 
 

Nye traditioner er startet, bestyrelsen sætter utrolig stor pris på de forældre som hjælper, det har vi i år vist 

ved at inviterer onsdagsholdet samt støtteforeningen til fællesspisning. Derudover har vi i år valgt at holde 

en nytårskur med skolens personale, hvor vi kan helt uformelt lære hinanden bedre at kende.  

Netop Støtteforeningen, som gør en stor indsats for vores skole, har sammen med kernehuset være med til 

at skabe nogle gode klubaftner. Der vil i slutningen af skoleåret blive evalueret på dette. Der vil komme lidt 

justeringer. Støtteforeningen gør et kæmpe stort arbejde med disse aftner, første skoledag og 

sommerfesten mv. Dette vil de meget gerne gøre fortsat, men de er også forældre på skolen, og vil gerne 

deltage i deres børns aktiviteter, derfor vil vi fra sommerfesten i år, sætte klassetrin på hvem der står for  

o Sommerfesten 
o Første skoledag 
o Halloween 

 

Masser af byggeri og faciliteter 

I årets løb har Onsdagsholdet og en række forældre været med til at løse konkrete byggeopgaver og dertil 

kom arbejdsdagen, hvor vi igen slog rekord med antallet af forældre, medarbejdere og ikke mindst skolens 

elever med næsten 150 tilmeldte. Vi havde en fantastisk arbejdsdag i april, vejret var med os, vi fik plantet, 

beskåret, malet, lavet trapper og færdiggjort tilbygningen til pavillonerne, børnehaveklassen blev ordnet. 

Derudover fik vi anlagt en Beach volleyball bane på hjørnegrunden mod Tybjerg Gård.  

Fokus på indhold og hverdagen.  

2018 har også været året, hvor vi i bestyrelsen har valgt at give medarbejderne og eleverne ro til at få 

indarbejdet udeskole principperne og strukturudvalgets anbefalinger – herunder omkring niveaubasseret 

undervisning. Der er sket rigtig meget på skolen de sidste 4 år, og selvom vi gerne vil derudaf, er det også 

sundt for skolen og bestyrelsen at værne om den fantastiske skole vi har.    

Derudover må vi igen takke alle de fantastiske forældre, som altid bakker op omkring vores skole. I er guld 

værd. I deltager i udvalgsarbejde, køre på ture ud af huset, deltager i undervisningen med vores børn både i 

den almindelige undervisning, hvor det passer ind i forhold til jeres arbejde, og kan fortælle omkring det, 

men også til den pædagogiske dag, hvor vi stort set havde forældre til alle klasser fra 1-5. klasse.  



 
 

 
 

 

Skolens økonomi 

Årets resultat ender med et overskud på over 900.000 kr. Vi forventer ikke det samme store overskud i 

2019, da vi har valgt at investere lidt i skolens medarbejdere. Vi har givet vores medarbejdere et lille lønløft 

samtidig med at vi har valgt at udvide med 1 ekstra fuldtidsmedarbejder i kernehuset, da der kommer flere 

og flere elever til om eftermiddagen. Den nye medarbejder vil få primært ansvar for kernehusets klubdel. Vi 

har også i 2019, valgt at få udskiftet nogle klassesæt, bestående af nye borde og stole – primært i de 

mindre klasser.  

Det er samtidig vigtigt at bemærke, at vi i år skal have valg til folketinget, hvilket kan påvirke os som 

privatskole afhængig af valgresultatet, I den forbindelse kan vi ikke være sikre på, hvordan tilskud mv. vil se 

ud de kommende år. Overskuddet og skolens likviditet er der for vigtigt at følge tæt, hvilket både skolens 

ledelse, revisor og bestyrelse også gør.  

Vi har en fantastisk skole 

Vi har i år ansat 4 medarbejdere – Lone og Rikke og så har vi 2 nye medarbejdere på vej,  en ny lærer samt 

en pædagogmedhjælper, som starter pr. 1. april.  Derudover har vi måtte sige farvel til vores pedel, og 

denne stilling vil blive slået op i løbet af 2. kvartal 2019, og vi ser frem til endnu en fantastisk runde af 

samtaler.   

Et nyt udvalg er opstået – Overbygningsudvalget, hvor vi lytter til jer forældre og vi inddrager jeres børn i 

ønsker og beslutninger. Nogle ønsker er meget store, og omkostningsrige, nogle af disse er videre givet til 

facilitetsudvalget, som arbejder med skolens helhedsplan. Andre ønsker er lige til, og allerede etableret og 

godt i gang. Her i blandt endnu et nyt tiltag. 7. klasse har i år – som et forsøg fået lov til at have fredagsbod. 

På den måde kan de samle penge sammen til deres lejrskole til efteråret, når de går i 8. klasse. Det er 

modtaget meget positivt på alle årgange.  

Stor ros til jer forældre – efter vi ved skolestart genopfriskede reglerne for brugen af skolens 

parkeringsplads, er det nu blevet langt mere sikkert, når I kommer og afleverer og henter jeres børn.  



 
 

 
 

 

Det er vigtigt, at forældrekredsen bakker op om Tybjerg Privatskole, selvom det umiddelbart kan se ud som, 

alting kører som smurt i olie. Et af de tre værdiord på skolen er netop ”Fællesskab” og kun ved at mange 

forskellige forældre bidrager til skolens dagligdag og fortsatte udvikling kan vi sammen videreføre Tybjerg 

Privatskole som et særligt sted, der udlever vores vision ”Vi står sammen om at skabe livsduelige børn 

og unge, der kan møde livet med robusthed”. 

Vi vil gerne udtrykke en særlig tak til vores mange engagerede medarbejdere og skoleledelse, som hver 

eneste dag gør en særlig indsats for at skabe den bedste ramme for undervisning og en arbejdsplads med 

en stor sammenhængskraft. På samme måde vil vi også takke de mange forældre, elever og 

samarbejdspartnere m.fl., der på et utal af forskellige måder bidrager til at skabe en særlig skole.  

På bestyrelsens vegne 

Rikke Almsgaard 


