
HANDLINGSPLAN FOR 2019

Mål 1 - Udeskole er Tybjerg Privatskoles varemærke og alle elever og alle medarbejdere mærker det
HANDLINGER I 2019

1.5 Synliggørelse af forløb og aktiviteter på fx skolens hjemmeside med ord/billeder. 
Pkt. 1.4 udført

MÅL 2 - Vores struktur i undervisningen møder den enkelte elevs niveau og sikrer, at alle bliver 
udfordret og løftet

HANDLINGER I 2019
2.4 En oversigt over undervisningsstrukturer og særlige aktiviteter på Tybjerg Privatskole gøres 

færdig og lægges på Forældreintra og skolens hjemmeside senest 1/12 2018. Denne er lavet
og lagt på intra og hjemmesiden. Denne arbejdes der fortsat videre med, og gør den mere 
brugervenlig. 

Pkt. 2.3 og 2.5 udført

MÅL 3 - Vores medarbejdere brænder for at skabe den bedste skole – sammen
HANDLINGER I 2019

3.5 (ny) Vores fantastiske medarbejder, ville meget gerne udvide deres viden. Vi vil gerne inddrage 
forældrene i alle klassetrin, via forældrekartoteket – undersøge hvilke forældre, der ville 
kunne undervise og inspirerer skolens medarbejdere.

Pkt. 3.4 ingen handlinger i 2018

MÅL 4 - Alle forældre føler sig som en del af skolen og engagerer sig aktivt
HANDLINGER I 2019

4.7 (jus) Forældre- og Kommunikationsudvalget indkalder til en årlig PR workshop, hvor årshjulet for 
kommunikationsindsatser og PR opgaver udarbejdes. Evt. arbejdsdag

4.8 (Jus) Der skal udarbejdes en (opdateret) PR-folder for Tybjerg Privatskole. Den er under 
udarbejdelse, og forventes færdig i 2019/2020

4.9 (Jus) Der skal findes en løsning for et fælles elektronisk arkiv for hvad vedrører relevante 
bestyrelses - og udvalgsdokumenter. Det er fundet via intra. Det er et sikkert sted i forhold til 
persondataforordningen.  Alle dokumenter forventes lagt der ind i 2019/2020

4.9.1    
(ny)

Der udarbejdes en plan, sammen med støtteforeningen hvordan vi får mere end 80 % af 
forældrene til at bidrage til skolens udvikling og drift. Herunder bl.a. : Arbejdsdagen, bondens 
marked, sommerfest og første skoledag etc. 

4.9.2 
(ny)

Skolens bestyrelse deltager hvert år på første spiredag for skolens nye spire

MÅL 5 - De fysiske rammer er optimerede og der er plads til alle
HANDLINGER I 2019

5.1(Jus) Vi skal udarbejde en fysisk helhedsplan over udbygning af skolens bygninger og 
udendørsarealer indenfor 1-3 år og på længere sigt. Den er i gang og vil blive et dynamisk 
værktøj for skolens bestyrelse.  

5.4 Der udarbejdes projektbeskrivelse og en fundraisingstrategi vedr. et af de vigtigste 
byggeprojekter, som er omfattet af den fysiske helhedsplan. Ej opstartet – helhedsplan skal 
være på plads først. 


