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Kære forældre

Det har været en travl, men også hyggelig julemåned, med julefællessamlinger, risengrød, jule klippe-klistre,
Lucia optog og bedsteforældre eftermiddag med fremstilling af juledekorationer. Nu nærmer juleferien sig 
med hastige skridt og vi mangler nu kun vores juleafslutningen på fredag, med den traditionelle 
julegudstjeneste i Tybjerg Kirke. 

I efteråret fik vi endelig en landzone- samt byggetilladelse til at opsætte vores nyindkøbte Lavvu, der her i 
efterårs- og vintermånederne, skulle bruges til et uderum for børnene, med læ og en smule varme, i den kolde
tid. Inden opsætningen skulle der være bygget et gulv, hvor Lavvu’en skulle placeres og til denne opgave har
der været skrevet ud til jer om hjælp. Desværre har ingen forældre haft tid/overskud til at hjælpe med dette 
arbejde og derfor er Lavvu’en fortsat ikke kommet op. Vi håber på at der efter jul vil blive mere 
tid/overskud, så nogle forældre vil byde ind med hjælp. Kontakt Jesper (pedel) hvis I vil hjælpe et par timer.

Efter skolen i efteråret henvendte sig til Næstved kommune, er det nu lykkedes os at få Park og Vej forbi og 
lappe div. huller i fællesvejen mellem skolen og børnehaven. Ift. det er en lapning, har de lavet et rigtig pænt 
stykke arbejde. Vi har bedt Næstved kommune om at indhente en pris på lægning af slidlag på hele området, 
samt på at få fjernet lidt af dybden på fortovet, så parkeringspladsen bliver gjort bredere. Det vil primært 
give bedre mulighed for at to biler kan passere forbi hinanden oppe ved indkørslen til parkeringsområdet.  

                                                                   

Ny rengøringsassistent

Jeg hedder Justyna Kowalowka Mortensen 45 år, bosat i Glumsø med min mand
og søn på 15 år.
1. januar 2020 starter jeg som rengøringsassistent på Tybjerg Privatskole. 
Jeg har 10 års erfaring som rengøringsassistent, senest 3 år på Glumsø Skole.

Jeg glæder mig til at blive en del af jeres skole og holde den ren og pæn.
Min fritid bruger jeg på familie og venner. Jeg laver selv lys med tørrede
blomster, syer og reparerer tøj. Jeg elsker at arbejde med blomster i vores have. 

Jeg ønsker alle en god jul, vi ses på skolen i det nye år. 

Justyna 
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Skolens tag er flere steder utæt og derfor har vi de senere år løbende renoveret det. Vi mangler den midterste 
sektion omkring ”hatten” over gymnastiksalen. Derfor har vi haft projektstyringen i udbud og har netop 
besluttet at bruge Jonas Andersen fra A-J Rådgivende Ingeniører Aps. Efter jul bliver udbudsmaterialet 
udfærdiget og Jonas vil indhente et antal tilbud, som vi (bestyrelsen) vil tage stilling til og vælge ud fra. Vi 
håber at arbejdet kan påbegyndes i foråret 2020.  

I januar bliver den årlige brugerundersøgelse sat i gang. Det vil gavne skolens udvikling, hvis alle vil bruge 
tiden på at svare på denne. Desuden vil det være til stor hjælp, hvis I svare ud fra de mål (forventninger) der 
blev sat i strategiplanen, så evalueringen bliver så reel som mulig. Brug så gerne kommentarfeltet til at 
uddybe eller til at komme med ønsker for fremtiden.  

Jeg vil gerne på hele personalets og egne vegne, takke for et godt 2019 og se frem til endnu et år, med godt 
samarbejde, med jer og jeres børn. Vi ses mandag den 6. januar 20

Vh. Kenneth Oksborg                                                                                                         

                                  

Talentshow og Jul i Kernehuset

I Kernehuset har vi de sidste måneder haft flere arrangementer. Klubben har afholdt Talentshow - en 
fantastisk eftermiddag med flotte indslag, og fantastisk opbakning fra skolens øvrige elever og forældre. 
Frem til Talentshowet havde klubben valgt at være med i *Bag for en sag*. Så der blev bagt kager, som de 
solgte til arrangementet. Hele overskuddet gik til Børnetelefonen.

Som nyt i år havde vi i Kernehuset valgt, at vores juleværksted, Juledekorations-værkstedet, skulle være et 
eftermiddagsarrangement med besøg af børnenes bedsteforældre.

Så vi havde Æblehytten fyldt af glade børn og bedsteforældre fredag d. 29. november, som alle var dybt 
engagerede i at få lavet årets juledekoration.
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Først i december afholdte vi julefrokost for klubbørnene, og havde tilmeldinger fra 4 - 8. kl. Fantastisk aften,
med dejlig mad, sjove lege og nervepirrende pakkeleg. 

D. 6. januar siger vi Goddag og Velkommen til Camilla, som skal være i praktik hos os, frem til 
sommerferien. Camilla har tidligere været i praktik her på Tybjerg Privatskole, så nogle af Jer vil formentlig 
genkende hende. 

Camilla vil i sin opstart have en del timer i børnehaveklassen, samt i klubben.

Kære alle

Julen nærmer sig med hastige skridt, og vi har i bestyrelsen holdt vores sidste møder, for i år. Vi har siden 
sidst, i ansættelsesudvalget, ansat ny rengøringsassistent og i facilitetsudvalget har vi taget første skridt til 
renoveringen af vores tag. FK-udvalget har lagt sidste hånd på Flyer, og den er nu trykt og klar til omdeling 
på steder og arrangementer, hvor det giver mening. Vi kan se tilbage på et halvår, hvor vi heldigvis slap med 
skrækken ift. beskæring af koblingsprocenten. I værste fald, en besparelse på godt en halv million, som vi, 
denne gang, slap for at tage stilling til.

Vi ser frem til endnu flere gode møder og glæder os alle, til at se så mange af jer, til vores kommende 
generalforsamling i marts.

Mange glædelige julehilsner fra Bestyrelsen med ønsket om en glædelig Jul og et godt Nytår.                        
Vi ses til næste år ;o)                                                                                            

                                                                                                                               

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Støtteforeningen takker for den gode støtte og opbakningen i 

2019. Vi glæder os til at se alle børn og forældre i det nye år.

Kærlig hilsen Støtteforeningen
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