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Maria: 
På generalforsamlingen i marts 2019 blev 3 ”nye” forældre valgt ind som medlem eller suppleant, 
og sammen med 6 genvalgte forældre har vi udgjort bestyrelsen. Hele bestyrelsesperioden har 
Thomas Elliasen 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 2019 baseret sit arbejde på 4 Udvalg, der med deltagelse af forældre, 
medarbejdere og eksterne nøglepersoner har haft fokus på Økonomi, Faciliteter/Helhedsplan, 
Udeskole samt Forældre/Kommunikation. Derudover har vi naturligvis også forskellige ad hoc-
udvalg, som bl.a. ansættelsesudvalg.  

Forældre og Kommunikationsudvalget har i det seneste år, arbejdet hårdt for at lave lidt reklame 
for skolen. Der er nemlig blevet lavet en rigtig fin flyer om vores helt fantastiske skole, og vi får 
forventeligt en reklamefilm hen over sommeren 2020, som kan bruges ved bl.a. manglende elever 
på diverse årgange.  

Udover udvalgenes opgaver har der også i dette år været fælles opgaver og masser af drøftelser i 
bestyrelsen. Vi har bl.a. drøftet forskellige forældrehenvendelser, vedtaget et budget for 2020, 
godkendt årsregnskabet for 2019, gennemført den årlige brugerundersøgelse og gjort klar til 
generalforsamlingen. Plus det løse.  

Sidste år holdt personalet og bestyrelsen nytårskur, hvor formålet var at lære hinanden bedre at 
kende på en helt uformel måde.  

I år valgte vi at gøre det samme og det var rigtig dejligt at hygge, snakke og fortælle gode historier 
rundt om bordet, ja både bestyrelsesmedlemmer og personaler fortalte flittigt om alt det gode 
man havde oplevet på skolen. Der var bare rigtig god stemning. Så det er en tradition vi vil følge op 
på fremover.  

Kenneth:  
Status børn og klasser venteliste personalesituation og institutionsråd plus tilsyn  

Års status 2019/20 
Status i tal.  
Antal børn pr. 07. februar. 2020  
  Piger DrengeI alt  
0. kl 11 10 21  
1. kl  7 14 21  
2. kl 8 11 19  
3. kl 8 13 21  
4. kl 7 13 20  
5. kl 8 11 19  
6. kl 10 9 19  



7. kl 12 8 20  
8. kl 11 9 20  
9. kl 12 7 19  
I alt 94 105 199     
 
Spire børn pr. 1. maj 2020: pt. 17 elever. (18)  
 
Elever på ventelisten til kommende børnehaveklasser. 
21/22: 17. 
22/23: 22. 
23/24: 26. 
24/25: 11. 
25/26: 6. 
 
Personalesituationen: 
 
Personale: 15 lærere dog ikke alle på fuld tid.     5 pædagoger.    1 på kontoret, 1 pedel, 
2 rengøringsassistenter en på fuld tid og en på 10 timer, 1 skoleleder. 
 
 
Vikar: 

 Connie Jæger, Lone, Mie på barsel.    Nye på vej ind  
 
 Løntilskud/praktik: 

 Vi har igen i år haft borgere i praktik både i skolen, Kernehuset, i administration og hos 
pedellen. 

 
Institutionsrådet.   
 

 
 Pt. består rådet af Jørgen Hagen Petersen, lektor ved UC Sjælland i Roskilde.  

Jørgen har mange års erfaring med innovation, naturfaglige fag, udeskole, 
undervisning, samt anbefalinger til ministeriet ift. de naturvidenskabelige fag. 
Jørgen er en del af skolens udeskole-udvalg. 
 

Rådets funktion: 
- Helikopterperspektivet på skolens værdier og vision 
- Hjælp til udførelsen af brugerundersøgelsen. 
- Oplægsholder bl.a. i udeskole undervisning.  
- Sparring med ledelsen og bestyrelsen. 



- Skriver en årlig rapport til bestyrelsen.  
 
Tilsyn på skolen. 

 Frank Edelmann Christensen er skolens forældrevalgte eksterne tilsynsførende.  
 Frank har været på tilsynsbesøg, tirsdag den 18. februar 2020. 
 Tilsynsførendes rapport lægges ud 1. maj på UVM´s hjemmeside samt vores 

egen. 
 

Maria: 
Støtteforeningen gør en kæmpe indsats for vores dejlige skole. De har sammen med kernehuset 
været med til at skabe nogle gode klubaftner. 

Støtteforeningen gør generelt et kæmpe stort arbejde med bl.a. disse aftener, første skoledag og 
Sommerfesten.  

Sidste år (2019) blev det besluttet at det ikke længere var støtteforeningen der alene skulle stå for 
sommerfesten, første skoledag og halloween. Dette bl.a. fordi dem der er i støtteforeningen, også 
er forældre til elever på skolen og som udgangspunkt ønsker at deltage i deres egne børns 
aktiviteter. Nu har jeg selv været med til at stå i bod og sælge kaffe/kage mv og kan vist roligt sige 
at det har været en succes og endnu en god måde at styrke sammenholdet blandt forældrene i de 
forskellige klasser. Her kommer et af vores værdiord til sin ret, nemlig fællesskab.  

Kenneth:  
Forældre opbakning til skolen i forhold til dagligdags arrangementer.  

Jeg bliver så glad når forældre kommer og spørger, ”Hvad kan jeg bidrage til på vores skole”, eller 
”Jeg kan dette, så kontakt mig hvis du får brug for mig”. 

Dette tyder på et ejerskab til skolen og er en af de grundlæggende tanker for vores skole. 

Jeg hører desværre også forældre, der kommer med klager over div. ting og siger ”Hvordan 
forestiller du dig I vil løse det”. 

Vi er en skole i god og sund drift.  

Har et fantastisk engageret personale man skal lede længe efter. 

Nogle skønne børn, der langt hen ad vejen lever op til vores forventninger. 

Og efterhånden en sund økonomi. 

Næste år fylder skolen 10 år.   En del friskoler overlever ikke de første 5 år, men må dreje nøglen 
om pga. økonomiske forhold eller voldsomme uoverensstemmelser i forældregruppen om 
værdier, overbevisning og retning mv.     

Vi har fortsat brug for engagerede, positive forældre, der vil vores fantastiske skole og føler et 
ejerskab og engagement til at få Tybjerg Privatskole til at lykkes. 



Vi er ved at udarbejde en plan for hvilke opgaver forældrene i forskellige klasser skal gøre i mens 
de har børn på skolen. 

Tak til jer forældre, der gør en forskel for vores skole.  

Tak til skolebestyrelsen, som jeg oplever som lyttende og forstående samt som gode 
samarbejdspartnere. 

Tak til støtteforeningen og arbejdsholdet for det store arbejde I gør. 

Sidst men ikke mindst STOR TAK til skolens personale, der hver dag gør et kæmpe stykke arbejde. 

Maria: 
Jeg kan jo kun tilslutte mig, Kenneths TAK til jer alle og vil da på bestyrelsens vegne også gerne, 
have lov at sige TAK til alle jer fantastiske forældre, som altid bakker op omkring vores skole. Jer 
der deltager i udvalgsarbejde, kører på ture ud af huset, deltager i undervisningen med vores børn 
bl.a. på pædagogiske dage og ej at forglemme de fantastiske forældre, som gennem tiden har lagt 
utallige timer på onsdagshold/lørdagshold/arbejdshold (kært barn har mange navne) I er guld 
værd. Uden alle disse frivillige hænder vil skolen stå med en økonomisk belastning og vi kommer 
væk fra vores oprindelige værdi for skolen omkring fællesskab og ejerskab. 

 Vi har stadig brug for flere frivillige hænder fremadrettet, så hold jer endelig ikke tilbage. Det er 
vigtigt, at forældrekredsen bakker op om Tybjerg Privatskole, selvom at skolen virker til at være i 
drift. 

Et af de tre værdiord vi har 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.  

Vi vil også gerne udtrykke en særlig TAK til vores mange engagerede medarbejdere og 
skoleledelse.  

Det er jer der får hjulene til at dreje rundt i det velsmurte maskineri, som vi synes Tybjerg 
privatskole er blevet til. 

Hver og en bidrager I til at skabe gode, trygge og læringsrige rammer for lige knapt 200 fantastiske 
børn og unge. 

Jeg er sikker på at det vil afspejle sig i en masse gode og nyttige samfundsborgere i fremtiden, der 
hver især vil have Tybjerg privatskole, som et vigtigt og godt fundament i deres opvækst. 

Og helt generelt vil jeg på bestyrelsen vegne også gerne have lov til at sige TAK til Kenneth for det 
gode samarbejde i året der er gået. Det har været en fornøjelse at se det engagement du lægger 
for dagen. Det er tydeligt at se, at du virkelig brænder for Tybjerg Privatskole og at du brænder for 
at skabe den bedste skole for vores børn.  

 



Her i 2019 har vi i bestyrelsen fortsat 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 5år, og selvom vi gerne 
vil derudaf, er det også sundt for skolen og bestyrelsen at værne om den fantastiske skole vi nu 
engang har. Vi er en skole i drift, og vi ønsker udvikling, men mange skibe er i tidens løb sat i søen 
og disse skal helst så langt ind mod land eller i land før vi sætter flere skibe i søen…. Men vi er altså 
ikke gået i stå.  

Kenneth:  
Dagligdag 

Uddannelse af læsevejleder og udbygning af løft konceptet.    Længere tid pr. løft lektion.  

Morgenbånd. 

Skolens økonomi  

Bussen  

Tag  

Parkering mv. 

 

Kernehusets struktur og tiltag.  
 
Kernehuset er nu en ”ude-SFO”, og fuldt integreret. Dette har medført, at alle børn er ude 
hver eftermiddag, hvilket for klubbørnene gælder til kl. 14.15. 
 
Kernehuset’s aktiviteter er meget afstemt af årstiden, og tilbuddene derfor meget 
vekslende. Aktiviteterne foregår primært udendørs. Vi har perioder, hvor vi tilbyder 
forskellige aktiviteter indendørs, for de børn, som ønsker at deltage i de planlagte 
aktiviteter. Fast en gang om ugen tilbyder vi mad over bål, samt sy-værksted. Vores tilbud 
af aktiviteter er for alle, og er med til at styrke fællesskabet på tværs af årgangene. 
 
Vi har meget fokus på børnenes trivsel, hvilket er en integreret del af vores pædagogiske 
arbejde i Kernehuset, samt i de timer personalet har i skotiden. 
 
 
1. april startede Kit, som er ansat til primært at være i klubben. Klubbørnene kan benytte 
klubben hver dag kl. 14.15. Der laves månedsplan, som tilbyder aktiviteter som boldspil, 
turneringer i badminton og bordtennis, volleyball og andre fysiske aktiviteter.                                                  
Klubbørnene har også stået for ansigtsmaling i SFO, samt andre aktiviteter. 
 
I foråret tog vi imod 21 nye spirebørn, som er vores førskolebørn. De havde maj og juni 
måned som indkøringsperiode, og var i Æblehytten om formiddagen, og indgik som alle 
andre i Kernehuset om eftermiddagen. Perioden var planlagt med aktiviteter, som styrkede 



børnenes relationer, fællesskab og integration på vores skole. 
 
 

Året har indeholdt fastelavnsarrangement for bh.kl. – 6. kl. og Halloween-fest for alle 
skolens elever. 
Derudover har vi afholdt klubaftener, hvor der har været arrangeret laser-game, Bumber 
Balls, bowling ture., påskefrokost, julefrokost samt klubaftener, hvor der bla.er blevet 
spillet brætspil, computer gaming, spillet bordtennis og hygget. Enkelte klubaftener er 
afviklet for de yngste og ældste elevgrupper. Dette for at tilgodese begge gruppers behov. 
 
Som fast tradition har vi også i 2019 været 3 dage på ’Vilde Vulkaner’ med 32 børn, fordelt 
med børn fra 4. kl. – 7. kl. Denne børnefestival er med til at styrke fællesskabet på tværs af 
årgangene. 
 
Tybjerg Privatskoles legepatrulje består af elever fra 6. – 8.kl. De har igen i år stået for 
planlægning samt afvikling af legetilbud for skolens yngste elever fra bh.kl. – 3. kl. Disse 
legetilbud tilbydes i det store frikvarter 2 gange om ugen. Legepatruljen er med til at styrke 
trivsel samt fællesskab.  

 

Maria:  
Vi har i 2019 haft valg til folketinget, hvilket vi sidste år godt vidste kunne påvirke os som skole. 
Koblingsprocenten var det helt store omdrejningspunkt og bekymringen i bestyrelsen og hos 
ledelsen gik længe på, hvor meget denne ville falde. Derfor har sidste års overskud og skolens 
likviditet været meget vigtig at følge, hvilket er gjort af både ledelse, revisor og bestyrelse. 
Heldigvis var der nogle politikkerer der godt kunne se at det ikke gav mening at nedsætte 
koblingsprocenten. Der var mange argumenter for og imod, men det faldt heldigvis til vores fordel 
og vi kunne ånde lettede op. 

 Fredagsboden er et nyere tiltag og det må siges at være en kanon succes. 

Den daværende 7. klasse havde et betydeligt overskud i kassen, så meget at de næsten ikke vidste, 
hvad de skulle bruge så mange penge på. Det kræver naturligvis en del forarbejde, da det der 
bliver solgt i boden, kommer hjemme fra eleverne selv. Her må vi også lige huske at takke 
forældrene for det store arbejde I gør i denne forbindelse. Fredagsboden er stadig et hit hos alle 
årgangene, så mon ikke den er kommet for at blive. 

Til sidst vil jeg runde af med at ønske Jer alle en rigtig god aften i aften, hvor I alle ved Jeres 
fremmøde til den årlige generalforsamling, igen er med til at sætte streg under det store forældre-
engagement, som er fundamentet for at have en så velfungerende skole som Tybjerg Privatskole 
er, og som den forhåbentlig vil blive ved med at være, for det kommer ikke af sig selv !  

 


