
 

 
 

HANDLINGSPLAN FOR 2020 

Mål 1 - Udeskole er Tybjerg Privatskoles varemærke og alle elever og alle medarbejdere mærker det 
HANDLINGER I 2020 

1.5  Synliggørelse af forløb og aktiviteter på fx skolens hjemmeside med ord/billeder.  
1.6 Erfaringsveksling og deling af udeskoleforløb mellem personalet, herunder styrke brugen af 

My Map 
1.7 Der skal på My Map ligge mindst et udeskoleforløb til alle klasser 
1.8 Opbygning af grejbeholdning der understøtter udeskoleforløb på alle klassetrin  
 

MÅL 2 – Inddragelse af FN’s 17 verdensmål i undervisningen på alle klassetrin.  
HANDLINGER I 2020 

2.1  Hvert skoleår indgår 1 eller flere verdensmål i alle klassers undervisning. 
2.2 Den enkelte klasses lærerteam beslutter, hvilket/hvilke verdensmål, den enkelte 

klasse skal arbejde med. 
2.3  Den enkelte klasses lærerteam beslutter, hvilke lærere, der skal tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere arbejdet med verdensmål. 
2.4 Skolens leder udformer en log over de enkelte klassers arbejde med 

verdensmålene. Denne opdateres hvert år og omfatter alle klasser 
 

MÅL 3 - Vores medarbejdere brænder for at skabe den bedste skole – sammen 
HANDLINGER I 2020 

3.5  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. 

 

MÅL 4 - Alle forældre føler sig som en del af skolen og engagerer sig aktivt 
HANDLINGER I 2020 

4.9.1  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 At få udarbejdet en plan over de arrangementer der kræver forældrenes inddragelse og 
hjælp. 

4.9.3 Der skal udarbejdes et supplement dokument i forhold til indskrivningsdokumentet, hvori der 
er beskrevet skolens forventninger til forældre engagement igennem hele elevens skolegang. 

 

 

MÅL 5 - De fysiske rammer er optimerede og der er plads til alle 
HANDLINGER I 2020 

5.1 Vi skal udarbejde en fysisk helhedsplan over udbygning af skolens bygninger og 
udendørsarealer indenfor 1-3 år og på længere sigt.  

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.  

 


