
 

 
 

HANDLINGSPLAN FOR 2022 

Mål 1 – Udeskole er Tybjerg Privatskoles varemærke og alle elever og alle medarbejdere mærker det 
HANDLINGER I 2022 

1.5 Synliggørelse af forløb og aktiviteter på fx skolens hjemmeside med ord/billeder. 
Et nyt menupunkt på hjemmesiden skal sikre dette. 

1.9 I forbindelse med valgfaget Friluftliv vil Udeskoleudvalget støtte arbejdet fx i forhold til 
ansøgninger omkring grej eller lignende. 

2.0 Opsøgende arbejde omkring Grøn skole i samarbejde med en tovholder blandt personalet.  
 

MÅL 2 – Inddragelse af FN’s 17 verdensmål i undervisningen på alle klassetrin. 
HANDLINGER I 2022 

2.3 
 

Skolens leder udformer en log over de enkelte klassers arbejde med verdensmålene. Denne 
opdateres hvert år og omfatter alle klasser.  
Loggen præsenteres hver år for SB på juni mødet og medgår som bilag til referatet til 
forældrenes orientering. 

2.4 Eleverne præsenterer deres arbejdet med verdensmålene på fællessamlingerne for de øvrige 
klasser. 

 

MÅL 3 – Vores medarbejdere brænder for at skabe den bedste skole – sammen 
HANDLINGER I 2022 

3.6 Forældrekartotek – yderligere udnyttelse af de kompetencer vi har blandt forældregruppen – 
både fra bestyrelsens og medarbejdernes side. 

3.7 Arbejde med hvordan vi som forældre kan være med til at motivere vores medarbejdere, og 
derved fastholde deres lyst til at skabe den bedste skole - sammen. 

 

MÅL 4 - Alle forældre føler sig som en del af skolen og engagerer sig aktivt 
HANDLINGER I 2022 

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. 

4.9.4 Revurdere årshjul og arbejdsbeskrivelse for FK-udvalget. 
4.9.5 Videreudvikling af Kommunikationsstrategi.  

 
4.9.6 FK-Udvalget og støtteforeningen indgår i større omfang et samarbejde med koordinatorerne 

for arbejdsopgaver for hver klasse i forhold til løbende opgaver, der bidrager til skolens 
udvikling og drift. 

 

MÅL 5 - De fysiske rammer er optimerede og der er plads til alle 
HANDLINGER I 2022 

5.4 Der udarbejdes projektbeskrivelse og en fundraising-strategi vedr. et af de vigtigste 
byggeprojekter, som er omfattet af den fysiske helhedsplan.  

 


