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Thy Privatskole er én organisation, som er med hele 
vejen fra vuggestuen til 9.klasse. 

Her vil jeres barn blive en del af et unikt læringsfæl-
lesskab samlet under et tag, hvor alle børn, elever og 
ansatte skal blive så dygtige, som de kan. 

Helt grundlæggende løfter vi barren for, hvad barnet 
skal lære lige fra vuggestuen til 9. klasse. 

Vi tror nemlig på at udfordre børnene, dér hvor de er, 
så alle får mulighed for at trives og blive så dygtige som 
muligt både fagligt og personligt. 

Hverdagen kendetegnes ved, at vi prioriterer værdier-
ne ordentlighed og gøre sig umage højt.

Gennem nærvær i relationen ser vi det som vores 
fornemste opgave at ruste og udfordre den enkelte, 
så alle bliver gode karakterer og frit kan vælge deres 
ungdomsuddannelse. 

DEN SELVEJENDE INSTITUTION  
THY PRIVATSKOLE

Vi  arbejder 
målrettet med at skabe 

et godt samvær mellem børn, 
elever og voksne og på at styrke 

en ordentlig og venlig omgangstone, 
en åben dialog samt gensidig respekt 

mellem alle der færdes på Thy  
Privatskole. Det er en forud-
sætning for en positiv faglig 

udvikling og et frugtbart 
læringsmiljø.

FAGLIGE FORDYBELSESTURE
Vi prioriterer, at eleverne får konkrete oplevelser og 
undervisning uden for skolen og fordyber sig i utraditi-
onelle rammer. Turene har altid et klart fagligt fokus, og 
eleverne er aktivt involveret i planlægningen.

BØRNEHUSET: Er på heldagsekskursioner ud af huset 
mindst to gange årligt. Desuden er de 3-6 årige på 
koloni hvert år.

INDSKOLINGEN OG MELLEMTRIN: Er hvert år på 2 
heldagsekskursioner.

OVERBYGNINGEN: Storbytur i 7. klasse og udlandsrejse 
i 8.kl og 9.kl.

MORGENSAMLING
Lige fra vuggestue til 9. klasse mødes vi i et forpligtende 
morgenssamlingsfællesskab, hvor den demokratiske 
dannelse og læring er i højsædet. 

Det er stedet, hvor vi får en fælles positiv start på 
dagen med fællessang, informationer og fortælling fra 
voksne. 

Endvidere vægtes der også stor børne- og elevinddra-
gelse med præsentation af deres produkter og faglige 
arbejdsområder.

DAGENS HELTE
Vi prioriterer sociale aktiviteter i elevernes pauser, 
hvorfor der altid er to ansatte ”Dagens helte” til at 
igangsætte, fastholde og understøtte aktiviteter, der 
skaber optimale betingelser for at eleverne udvikler 
tolerance, respekt, omsorg og ansvarlighed, så de 
bliver styrket i at kunne indgå i et forpligtende fælles-
skab med andre mennesker. Samtidig understøtter 
aktiviteterne, at eleverne er modtagelige for læring, 
når lektionerne igen starter.

PÅ THY PRIVATSKOLE ARBEJDER VI  
MED NOGLE KLARE VÆRDIER:
GØR DIG UMAGE:
• At man møder velforberedt og anstrenger sig for at gøre sit bedste,  
 også når noget er svært eller vanskeligt.

• At man er ihærdig ved at have orden i sine ting. 

• At man møder til tiden.
#GØRDIGUMAGE

#ORDENTLIGHED
ORDENTLIGHED:
• At man viser hensyn og omsorg for alle elever, børn og ansatte ved Thy Privatskole.

• At man taler pænt om og til elever, børn og ansatte. 

• At man respekterer, der altid vil være klassekammerater, der er forskellig fra en selv.

• At man gør sig umage for at samarbejde.

• At man opfører sig pænt til og fra skole, pauserne, på ekskursioner 
 og skolerejser.

• At man omtaler Thy Privatskole sagligt og loyalt.



I Børnehuset hæver vi barren for, hvad man skal lære 
i løbet af institutionstiden. Her er dagligt fokus på at 
udfordre børnene på lige netop deres niveau, så alle 
får mulighed for at blive så dygtige som overhovedet 
muligt, samtidig med at alle føler sig som en værdifuld 
deltager i fællesskabet. 

I Thy Privatskoles børnehus er en god start på dagen 
vigtig for os, og derfor vægter vi den trygge aflevering 
højt. 

ÅBNINGSTIDER

Mandag  ................................................ Kl. 6:00 – 16:45  

Tirsdag  .................................................. Kl. 6:00 – 16:45  

Onsdag  ................................................. Kl. 6:00 – 16:45 

Torsdag .................................................. Kl. 6:00 – 16:45 

Fredag ...................................................Kl. 6:00 – 16:00

På Thy Privatskole vægtes fagligheden og professionelle 
læringsfællesskaber højt. Thy Privatskole prioriterer 
ordentlighed og det at gøre sig umage, hvilket kende- 
tegner hverdagen og undervisningen. Du vil blive mødt 
af engagerede og dygtige undervisere, som tager din 
læring seriøst og følger den til dørs. 

Privatskolen vægter undervisning med højt fagligt 
niveau og med de individuelle hensyn, der tilgodeser, 
at den enkelte elev kan blive så dygtig som mulig. 

Alle undervisere på Thy Privatskole har et højt fagligt 
niveau og besidder nyeste viden inden for metodiske 
og pædagogiske læringstiltag.

Vi prioriterer, at skoledagen er kort. Skoledagen starter 
07.40 og slutter 13.45. Vi vægter fagene engelsk, mate-
matik og dansk højt. Udover timerne har vi 3 emneuger, 
hvor hele organisationen fordyber sig og udfordres i: 

Musikalsk skaben i samarbejde med Kulturrummet og 
Thy Sangskole.

Innovation og nye teknologier i samarbejde med HTX.

Håndværk og design i samarbejde med lokale kunst-
nere, virksomheder og iværksættere.

DAGEN I LEKTIONER:

07:40 – 09:10 ................................... LEKTION 1+2 

09:10 – 09:40 .............................................PAUSE 

09:40 – 11:10..................................... LEKTION 3+4  

11:10 – 11:40 ...............................................PAUSE 

11:40 – 12:10 ....................................... LÆSEBÅND  

12:10 – 12:55 ........................................LEKTION 5 

12:55 – 13:40 ........................................LEKTION 6 

13:40 – 14:25 ........................................LEKTION 7
    (kun overbygningen) 

BØRNEHUSET PRIVATSKOLEN

FORDELINGEN ER SOM FØLGER:
0. klasse....................................... Er for sig selv

1. og 2. klasse ............................................Hold 1 

3. og 4. klasse .........................................Hold 2 

5. og 6. klasse .........................................Hold 3

7. klasse    ..................................... Er for sig selv

8. klasse    .................................... Er for sig selv

9. klasse    .................................... Er for sig selv

HOS OS FÅR JERES BARN OGSÅ EN GOD 
START PÅ HELE LIVET, OG DET GØR VI VED:
• At have tid til det enkelte barn.

• At prioritere at barnet ikke bare passes, men 
  udvikles personligt og fagligt. 

• At have mange dygtige fagprofessionelle hænder,  
 der vil jeres barn og brænder for pædagogik og 
 læring.

• At barnet bliver en del af et større trygt lærings- 
 fællesskab, hvor alle børn og voksne kender,  
 ser og hjælper hinanden.



 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Principper og yderligere oplysninger kan findes på 
skolens hjemmeside WWW.THYPRIVATSKOLE.DK  
eller ved at kontakte skolens kontor.

 
INTRASYSTEM VIGGO:
Thy Privatskole bruger intrasystemet Viggo. Systemet 
kan både tilgås via computer og via app til både android 
og iPhone.

OPTAGELSE/INDMELDELSE
Ansøgning om optagelse på Thy Privatskole sker via 
skolens hjemmeside. Der opkræves et indmeldelses-
gebyr på kr. 500,-. Hvis eleven kommer fra et andet 
skoletilbud, vil man foruden en personlig samtale have  

en 14 dages prøveperiode, hvor vi kortlægger, om Thy 
Privatskole er det rigtige læringsmatch til den enkelte 
elev. Se aktuelle priser på vores hjemmeside.

”Jeg kan godt lide, 
at lærerne går op i min 
læring og trivsel”

ÅBNINGSTIDER SFO
Mandag ...................... Kl. 06:00 – 07:40 & 12:55 – 16:45

Tirsdag ........................ Kl. 06:00 – 07:40 & 12:55 – 16:45

Onsdag ....................... Kl. 06:00 – 07:40 & 12:55 – 16:45

Torsdag ....................... Kl. 06:00 – 07:40 & 12:55 – 16:45

Fredag ........................ Kl. 06:00 – 07:40 & 12:55 – 16:00
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KONTAKTINFORMATIONER 

KONTORTID ER MELLEM 8:00 – 14:00 

SKOLENS HOVEDNUMMER:
Kontor: ................................................................................................................................................................Tlf.: 69 13 35 35

Børnehave ......................................................................................................................................Tlf.: 69 13 35 31 / 42 19 74 10

Vuggestue .......................................................................................................................................................... Tlf.: 69 13 35 36 

SFO ............................................................................................................................................... Tlf.: 69 13 35 30 / 30 21 20 84 

SKOLESEKRETÆR: 
Nina A. Pedersen 
Tlf.: 69 13 35 34 
Mail: kontor@thyprivatskole.dk 

SKOLELEDER:
Thomas Smidt Dissing 
Tlf.: 69 13 35 33 / 42 67 47 25  
Mail: tsd@thyprivatskole.dk

VICESKOLELEDER:
Jens Martin Nystrup  
Tlf.: 20 20 40 10 
Mail: jm@thyprivatskole.dk

AFDELINGSLEDER:
Tenna Andersen  
Tlf.: 40 54 18 45 
Mail: ta@thyprivatskole.dk


