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Referat fra 

generalforsamling for Tybjerg Privatskole 

11. marts 2020 kl. 19.00 på skolens torv 

 
1. Valg af dirigent 

Bente Bøttger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
Dagsorden blev godkendt.  
Referent Randi Kynde.  
Som stemmetællere blev følgende valgt blandt de, der ikke havde stemmeret: Jens Skjold, Lone De 
Fries, og Camilla Lorentsen. 
 

2. Fælles beretning fra skoleleder og bestyrelsesformand (referatbilag 1) 

Bestyrelsens og skolelederens beretning blev fremlagt og vil blive lagt ud på intra.  
  
Bestyrelsen har arbejdet med handleplanen. Der er nedsat 4 udvalg med deltagelse af forældre: 
økonomiudvalget, facilitetsudvalget, forældre- & kommunikationsudvalget, og udeskole-udvalget, 
samt ad hoc udvalg, blandt andet ansættelsesvalg. Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder. 
Bestyrelsen har blandt andet taget sig af brugerundersøgelse, budget og regnskab og 
forældrehenvendelser. Bestyrelsen startede året op med afholdelse af nytårskur sammen med 
personalet. En tradition man ønsker at fortsætte. 
  
Elevantallet er vokset til 199 elever. Der har været mange henvendelser de seneste måneder, men ofte 
på fyldte klasser. Der er 17 spirebørn klar til 1. maj. De sidste 3 ledige pladser i spireklassen søges 
besat ved annoncering på Facebook og hjemmesiden. Der er børn på venteliste fra børnehaveklassen 
og op, og der er børn skrevet op til skolestart helt op til 2025-2026-skolestarten.  
Der blev orienteret om nye medarbejdere, brug af praktikanter og løntilskud personer som ekstra 
hænder.  
  
Tilsynsførende har været på tilsyn. Vurderingen er generelt meget positiv, og der er også givet 
konstruktiv kritik.  
Den tidligere rapport var i prosa, men er nu fra centralt hold udskiftet med et afkrydsningsskema. Den 
tilsynsførende har dog udarbejdet en rapport i tillæg til afkrydsningsskemaet efter særaftale med 
skolen. Denne lægges på skolens hjemmeside. 
  
Sidste år lagde bestyrelsen visse arrangementer ud til bestemte klasser. Det er vurderingen, at dette 
har forløbet godt, og at fællesskab som værdi kommer til sin ret i den forbindelse.  
  
Skolen har en sund og smidig økonomi. Den fylder 10 år næste år - mange privatskoler overlever ikke 
de første 5 år. Skolens tilskud fra staten er heldigvis ikke blevet sat ned af den nye regering.  
  
Skolen har positive forældre, som tager ejerskab i forhold til det at have børn på Tybjerg Privatskole. 
”Vi” finder løsninger, frem for ”I”. Det ligger i skolens værdier, at forældre tilbyder at hjælpe, og selv 
byder sig til. Der vil blive lavet en plan for, hvad forældre gerne må hjælpe med for hver årgang.  Det 
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skal gøre det forudsigeligt år for år og fungere som en forventningsafstemning, som lægges ud på 
skolens hjemmeside, så man kan se, hvad der forventes af skolens forældre.  
  
Tak til alle forældre som byder ind. Tak til skolens bestyrelse for god sparring og godt samarbejde.  
Tak støtteforeningen og arbejdsholdet. Tak til personalet, som hver dag gør en stor forskel. Tak til de 
forældre, der deltager i udflugter, kørsel, hjælper til på pædagogisk dag m.m. - det er fællesskab og 
ejerskab, og vigtigt for skolen, at forældrekredsen bakker op om skolen. Tak til skolelederen, som 
brænder for skolen.   
  
Udeskole: Der arbejdes med strukturudvalgets anbefalinger. Mange skibe er sat i søen. De skal lige 
have lov til at blive flydende, inden der sættes mere i gang.  
Skolen arbejder udviklingsorienteret i forhold til dannelse og verdensmål. Lærerne er gået sammen to 
og to og skal overvære hinandens undervisning og give hinanden sparring.  
  
Læsevejledere: skolen har Lise, som er uddannet engelsk læsevejleder og er meget fremme i forhold til 
forskning, samt Sigrun og Lone, som er uddannet for 0. klasse. Der oprettes et pædagogisk 
læringscenter på skolen. Læsebåndet bliver løftet og gjort mere smidigt. Der bliver kigget på måden at 
læse på og udbyttet af det.  
  
Morgenbånd er nu skiftevis læsning og bevægelse hele året, i stedet for halvårligt læsning og halvårligt 
bevægelse. I morgenbånd med bevægelse er der frem til påske gå-ture, da det er for vådt at arrangere 
lege på græsplænen.  
  
Den blå bus er genskabt. Per og en forælder med stort kørekort er chauffør.  
  
Tag: Sidste etape er i gang. Det er tagfladen over gymnastiksalen. Det forventes, at arbejdet går i gang 
omkring påske. Der er asbest i taget. Asbest-arbejdet lægges på tidspunkter, hvor der ikke er børn på 
skolen.  
  
Parkeringspladsen er en udfordring og et indsatsområde i strategiplanen. Huller i asfalten er lappet.  
  
Fritidsordning Kernehuset SFO og klub: Der tilbydes mange aktiviteter, som kan ses i månedsplanen. 
Blandt andet har der været bumber-ball, laser-game, bowling, deltagelse i Vilde Vulkaner. I aktiviteter 
tænkes sammenholdet ind på tværs af klassetrin, hvilket understøtter skolens værdi om fællesskab. Fx 
står de store klasser for ansigtsmaling for de små klasser. SFO er udendørs hele året. Spirerne starter 
op i Æblehytten til maj. Lavuen er sat op, og gulv følger, når ikke det er så vådt i vejret. Indvielse 
afholdes på torsdag. Det pædagogiske personale hjælper meget til ude i undervisningen, som ekstra 
voksen eller støtte. Det er et vigtigt stykke arbejde på den pædagogiske front. Legepatruljen har der 
været stor interesse for.  
  
Fredagsboden har været en stor succes, og en god mulighed for 7. klasse til at spare op til lejrturen i 8. 
klasse. Tak til de forældre, som bager til fredagsboden.  
  
Beretningen blev taget til efterretning. 
 

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering (referatbilag 2) 

Samlet opstilling af budget og regnskab vil blive lagt ud på intra.  
Revideret regnskab i sin fulde længde (45 sider) vil ligeledes blive lagt ud på intra. 
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Regnskabet for 2019 viser et flot resultat med et overskud på 1.197.000 kr., som primært skyldes, at 
der er kommet flere elever, end der var budgetteret med. Udgifter ligger lavere end budgetteret. 
Dette er primært personalets fortjeneste, da der er afholdt færre udgifter på undervisning og 
ejendomsdrift. Der er sparet næsten 4 mio. kr. op, som blandt andet skal bruges til at udskifte taget 
over gymnastiksalen.  
  
Revisors vurdering er, at skolen ligger fint i forhold til sammenlignelige skoler.  
  
Regnskabet blev taget til efterretning.  
 

4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget for 2020 til orientering (referatbilag 3) 

Der er for 2020 budgetteret med 195 elever i gennemsnit. På udgiftssiden er der budgetteret med 
øgede udgifter til undervisning på grund af nye initiativer og udviklingsarbejde i 2020, blandt andet 
pædagogisk læringscenter. Udviklingsopgaver kræver, at der sættes tid af hos personalet til det. 
Endvidere er det relativt nyt for skolen at have afgangsklasser, hvilket kræver ekstra ressourcer. 
Skolens høje prioritering af trivsel medfører også større udgifter til pædagogisk personale, end der 
tidligere har været afsat, og end der sædvanligvis ses på andre skoler. Budgettet giver ikke opsparing, 
men balancerer.  
  
Udgifter vedrørende den nye ferielov var en engangsudgift i 2019, og kommer ikke til at belaste 2020-
2021-skoleåret mere end med almindelig helårsindbetaling.  
  
Budgettet blev taget til efterretning. 
 

5. Opfølgning på strategiplanen ”Tybjerg 20:20” (referatbilag 4) 

Meget er gennemført fra strategiplanen ”Tybjerg 20:20”, som blev til i 2016. Nye mål er kommet til. 
Hvert år laves der handleplan, og gamle og nye tiltag indarbejdes struktureret og metodisk i 
handleplanen.  
  
Powerpoint lægges ud på intra. 

a. Fremlæggelse af status på skolens helhedsplan/v Torben Stenstrup (referatbilag 5) 

Torben Stenstrup fremlagde status på skolens helhedsplan for fysiske forhold.  
  

Helhedsplan for fysiske forhold indeholder forslag og anbefalinger til bestyrelsens videre behandling.  
  
Arbejdsgruppen har lagt et meget stort arbejde i at samle en masse dokumentation, og har dannet sig 
overblik over forholdene. Der er udarbejdet digitale plantegninger. Helhedsplanen indeholder et 
langsigtet vedligeholdelsesprogram med cyklus for vedligeholdelse, og en bruttoliste over ønsker og 
investeringer. Den giver endvidere et økonomisk overblik, og kan bruges som grundlag for bestyrelsens 
beslutning om iværksættelse af initiativer. Den indeholder også en liste over realistiske ønsker og 
småprojekter, som fx forbedring af toiletforhold. 
  
Som opmærksomhedspunkter nævnes blandt andet kontraktindgåelse, byggeledelse og brug af 
eksterne rådgivere.  
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Ønsker om faciliteter handler primært om understøttelse af skolens behov for faglokaler til natur, 
håndværk og design, madkundskab, teatersal, idrætshal, toiletter, parkering, personalefaciliteter og 
udeskole. Endvidere indeholder helhedsplanen forslag til energibesparende foranstaltninger. 
  
De store byggeprojekter kan ses i helhedsplanen, der indeholder et forslag til en SFO-bygning mellem 
svævebanen og naboen, faglokaler i SFO’ens nuværende lokaler, multihal på ”gruseren” 
med plads til boldspil, teater, større samlinger, foreninger, musiklokale, drama, foyer og omklædning. 
Den nuværende gymnastiksal kan åbnes op og blive et nyt skole-torv, som samlingspunkt for hele 
skolen. Lærerforberedelse kan udvides ud mod torvet, og ny hovedindgang kan blive indgangen til 
torvet. Musiklokalet og lærernes mødelokale kan bruges til klasselokaler. Dermed kan 9. klasse rykke 
op i musiklokalet, og det nuværende 9.klasse-lokale kan bruges til madkundskab. Omklædning i 
kælderen kan bruges til lego-league, og der kan bygges et værksted ud mod ”gruseren”, samt 
materielgård og overdækket garage til havetraktor m.v.  
  
For at forbedre parkeringsforholdene peges der på at købe hjørnegrunden (med mooncar-bane og 
volley) af Tybjerggaard, og bruge den til kiss and fly aflevering. Alternativt købe et haveareal fra en af 
naboerne op mod skolens nuværende parkeringsplads.  
  
Samlet byggesum er ca. 27 mio. kr. Der er lavet et forslag til finansiering af 18,5 mio. kr. 
 
Helhedsplan lægges ud på intra. 
  
Helhedsplanen blev taget til efterretning.  

6. Valg til bestyrelsen:  

Der blev valgt 3 bestyrelsesmedlemmer for to år:  

- Ronni Jensen  

- Maria Pedersen 

- Louise Kondrup Aabo 

 

og 1 bestyrelsesmedlem for et år: 

- Mette Drejer 

samt to suppleanter: 
- Marianne Bjerre  
- Camilla Lorentsen, spireforælder 

7. Status på spørgeundersøgelsen (referatbilag 6) 

Resultaterne blev præsenteret af Bente Bøttger. 

Der blev stillet samme spørgsmål som sidste år. Spørgsmålene baserer sig på skolens tre værdier: 
Fællesskab, Trivsel, og Høj faglighed. Endvidere spørges der ind til udeskole og niveaubaseret 
undervisning.  
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Der er høj tilfredshed med fællesskab 94%, trivsel 91% og høj faglighed 91%. Udeskole ligger på 85% 
og niveaubaseret undervisning 73%. 
  
Der er kommet mange kommentarer, gode konstruktive bemærkninger og ros.  
  
Bente konkluderede, at aldrig har der været så stor samlet opbakning til skolen. Procentvis er 
opbakningen steget igen i år på 3. eller 4. år.  
 
Resultater fra spørgeundersøgelsen lægges ud på intra. 
  
Gennemgangen blev taget til efterretning.  

8. Indkomne forslag  

Ingen 

9. Eventuelt 

Skolepenge for 11 måneder betales over 12 måneder. Derfor betales der også i juli, også for den 
afgående 9. klasse. Bestyrelsen vil overveje, om dette skal ændres for 9. klasserne. 
  
 
 
Der har været afholdt pressemøde i statsministeriet samtidig med generalforsamlingen, og 
statsministeren har meldt ud, at skoler skal lukkes i foreløbig 14 dage. Bestyrelsen og skolelederen 
tager straks action på dette og orienterer forældrene.  
 

 

 


