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Om skolen
Den 1. august 2016 blev en ny skolestruktur indført i Holbæk kommune, og ø-skolen på Orø blev
lagt sammen med Absalonskolen og Bjergmarkskolen i Holbæk under en fælles ledelse med navnet
Holbæk By Skole.
Orø skoles historie rækker langt tilbage. Den første lærer, man hører om, er Hans Nielsen, som i
1642 stævnes for retten pga. drikfældighed og uskikkelighed over for sin kone.
I 1826 blev skolen bygget om, og den fik bl.a. trægulve, pulte og bænke.
I 1910 byggede man en forskole ved Brøndevej med gymnastiksal i den ene ende. Det er den
bygning, hvor børnehuset er i dag.
I 1999 indviedes den nyeste bygning, som nu rummer biblioteket samt skolens tre storklasser,
Stjernerne, Kometerne og Supernovaerne.
Afdelingen på Orø har i dag ca. 43 børn fra 0. - 6. klasse. Der er desuden en SFO samt et børnehus.
Tilsammen er vi en enhedsinstitution med fælles ledelse.
Vi er fem lærere, tre skolepædagoger samt en pædagogisk leder, og vi arbejder ofte
projektorienteret og med fagkurser på tværs af klasser.
Vi er en lille ø-afdeling med en meget aktiv forældregruppe, hvilket bl.a. udmønter sig i vores
traditionsrige loppemarked, som altid finder sted pinselørdag. Loppemarkedets overskud giver
børnene fra Orø-afdelingen og børnehuset nogle flere muligheder for f.eks. at komme på ture ud af
øen og få nyt legepladsudstyr.
Vi vægter en tæt skolehjemkontakt, og vores lille institution gør det muligt at skabe et miljø med
trygge rammer, hvor det enkelte barn trives.
Den tætte kontakt mellem børn/forældre og lærere/pædagoger gør det muligt at handle hurtigt på
eventuelle problemer.

Generelle oplysninger
I denne del findes en række oplysninger om afdeling Orø og skoleforhold i almindelighed, som
forhåbentlig er til gavn for skolens brugere.
Oplysningerne er sorteret alfabetisk. Mangler der oplysninger, som du synes burde være i denne
folder, kontakt da Mai-Britt.
Adresseforandring:
Oplysninger om ændret adresse og/eller telefonnumre skal hurtigst muligt meddeles skolens kontor
eller skrives i ForældreIntra.
AKT:
AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel.
Lærer Anja Rosensværd er Orøs AKT-lærer.
Alm. bestemmelser og regler for elever:
Skolens bestemmelser og regler i forhold til eleverne fastsættes af
bestyrelsen. De lyder:
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 Der er tilsyn med eleverne fra 10 minutter før skoletid om morgenen.
 Eleverne må ikke forlade skolen uden tilladelse.
 Ved fravær skal skolen have besked fra forældrene.
 Ved skolefritagelse af to dages varighed kan klasselæreren give fri. Ved skolefritagelse af flere
dages varighed skal skolelederen give tilladelse.
 Fritagelse for idræt/svømning kan kun ske efter skriftlig henvendelse fra hjemmet. Fritagelse
udover fire uger kræver lægeerklæring.
Trivsel/adfærdsregler:
Vores skole skal være en god og åben skole, - et godt sted at lære og være, og vi skal hjælpe
hinanden med det, så ALLE føler sig godt tilpas.
Derfor er det således på skolen, at vi:
 taler pænt om hinanden.
 opfører os pænt på skolen og på skolevejen.
 behandler skolen og dens ting godt, så begge dele kan holde længe.
 må være inde i frikvartererne efter aftale, når vi færdes stille og roligt.
 holder skolen ren ude og inde og rydder op efter os.
 følger de voksnes anvisninger.
Arbejdslørdag:
Hvert år den første lørdag i september mødes alle forældrene fra både skole og børnehus til en
fælles arbejdslørdag.
Bestyrelse:
Bestyrelsen er valgt for hele Holbæk By Skole. Forældrerådsformanden for Orø Enhedsinstitution er
født medlem. Forældrerådsformanden er Thomas Gaarde Johansen, far til Ole i 1.klasse og Rasmus i
3. klasse. Se desuden ø-udvalg.
Bogudlån via Biblioteket
Børnene går på biblioteket med en voksen og låner bøger. Der må lånes op til seks bøger ad gangen
med undtagelse af skolebøger. Børnene skal aflevere de lånte bøger efter 1 måned.
Boldspil:
Man må spille med hårde bolde i skolegården på asfaltområdet.
Brandalarmer:
Ved brand lyder skolens ringesignal med gentagne korte ringesignaler.
Alle børn og voksne forlader de lokaler, de måtte befinde sig i og samles ved basketkurvene i
skolegården.
Særlig brandinstruks er opsat i lokalerne.
Brandøvelser gennemføres jævnligt.
Børneråd:
Børnerådet består af alle elever fra hele skolen.
Børnerådet mødes en gang om måneden.
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Cykler:
Eleverne må ikke cykle i skolegården. Heller ikke, når man kommer ind om morgenen, eller når man
skal hjem om eftermiddagen. Man trækker sin cykel hen til cykelstativet.
Cyklerne skal parkeres i cykelstativerne, ikke op ad murene. Supernovaerne parkerer i
cykelstativerne ved biblioteksbygningen. Stjernerne og Kometerne parkerer i cykelstativerne ved
indgangen fra Bygaden.
Cykelhjelm:
Alle på Orø-afdelingen skal bruge cykelhjelm på cykelture i skole- og SFO-tiden.
Dagstruktur:
7.50-8.00

Dørene åbnes

8.00-8.30

Morgenmotion

8.30-9.30

Undervisning

9.30-10.00

Ude - Frikvarter

10.00-10.45

Undervisning

10.45-11.30

Undervisning

11.30-11.45

Spise

11.45-12.15

Ude - frikvarter

12.15-13.00

Undervisning

13.00-14.00

Undervisning

14.00-15.00

Undervisning (for Supernovaerne om tirsdagen)

Elevernes ferie og fridage i skoleåret 2017-18:
Generelt forventes det at eleverne holder deres ferie i skoleårets ferier.
Læs mere om skolernes ferier og fridage i Holbæk Kommune her.
Skoleårets start

Tirsdag 8/8 2017

Efterårsferie

Lørdag d. 14/10 - søndag d. 22/10

Juleferie

Torsdag 21/12 – søndag 7.1 2018

Vinterferie

Lørdag d. 10/2 - søndag d. 18/2

Påskeferie

Lørdag d. 24/3 – mandag d. 2/4

St. Bededag

Fredag d. 27/4

Kr. Himmelfartsferie

Torsdag d. 10/5 – søndag d. 13/5

Pinseferie

Lørdag 19/5 - mandag 21/5

Sommerferie

Fredag 29/6

OBS! Første skoledag efter sommerferien er tirsdag 14. august 2018.
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Forsikring:
Hvis en elev får ødelagt eller stjålet noget på skolen henvises til hjemmets familieforsikring.
Forældreintra:
Er kommunikations platformen mellem Enhedsinstitutionen og hjemmet. Nye forældre i skolen får
adgangskoder af kontaktlæreren.
Forældremøder og skole/hjem-samtaler:
Der afholdes to forældremøder om året i hver afdeling. Der afholdes ligeledes skole-hjem-samtaler
to gange om året i løbet af efteråret og foråret.
Forældreråd:
På afdeling Orø består forældrerådet af alle forældre fra skole og børnehus.
Fravær:
Ved fraværende fra skolen, skal forældrene meddele dette til skolen via ForældreIntra eller via sms.
Fritagelse fra undervisningen:
Hvis forældrene ønsker at søge skolefri for deres barn udover 2 dage, skal der rettes en skriftlig
henvendelse til skolens ledelse.
Glemte sager:
I løbet af den sidste uge hver måned gennemgås garderoberne for glemt tøj og sager. Dette
gennemgås af børnene, og det tøj, som ikke finder sine ejermænd, opbevares af pedellen på
skolens loft i sække. Ved skoleårets afslutning afleveres ikke afhentet tøj til Loppemarkedet eller
Røde Kors.
Hjemmeside:
Skolens hjemmeside er www.holbækbyskole.dk
Hunde:
Forældre med hund bedes tøjre deres hunde udenfor skolegården.
Information:
Ugebreve/nyhedsbreve sendes til forældrene via ForældreIntra.
Idrætstøj:
Idrætstøj og håndklæder skal medbringes til idræt. Der bades efter idræt.
I årets første semester er idrætstimerne samlet til hele idrætsdage, hvilket betyder at vi fagligt kan
komme i dybden med de enkelte elementer i faget.
Kontaktlærere:
Hvert barn i skolen har sin egen kontaktlærer, navnet er oplyst til forældrene ved skoleårets start.
Kontakt mellem skole og hjem:
ForældreIntra er kommunikationsplatform mellem skole og hjem. Mellem skole og elever bruges
www.start.skolen.nu, og her skal eleverne anvende deres UNI-login, som de har fået udleveret på
skolen, og som kan bruges til alle undervisningsrelaterede sites.
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Ledelse:
Skolens leder, Per Gjerrild træffes efter aftale.
Ring direkte på tlf. 72 36 60 65 eller til skolens hovedkontor på tlf. 72 36 70 10.
Orøs pædagogiske leder, Mai-Britt Just, træffes efter aftale.
Ring direkte på tlf. 72 36 75 21 eller skolens hovedkontor på tlf. 72 36 70 10.
Loppemarked:
En af årets faste traditioner, som strækker sig mere end 30 år tilbage, er Loppemarkedet, som
finder sted Pinselørdag. Alle forældre og ansatte er med på denne lørdag, hvor der handles og
pruttes om prisen. Overskuddet går til afdeling Orø’s børn og Børnehus, og man kan ansøge
bestyrelsen om penge til gøremål, der ligger udenfor den daglige drift.
Lus:
Hvis en elev får konstateret lus, må eleven ikke genoptage skolegangen før effektiv lusebehandling
er sat i gang. Forældrene skal orientere klasselæreren.
Hvis lusene opdages i skoletiden, kontaktes forældrene, og barnet sendes hjem fra skole til
behandling, så snart dette er muligt.
Læringsportal/ elevplaner:
Holbæk kommune har valgt portalen ”Min Uddannelse” som den platform, der beskriver forløbene
i fagene samt elevplanerne for den enkelte elev, og som forældre og eleverne vil kunne se. Vi er
gået i gang her ved starten af skoleåret og udbygger gradvist indholdet i løbet af året.
Lån af Bibliotekets lokaler:
Lån af lokaler kan aftales ved henvendelse til Mai-Britt Just på tlf. 72 36 75 21.
Mobiltelefoner:
Mobiltelefoner er ikke tilladt i skole- og SFO-tiden. Heller ikke i frikvartererne. Overholdes dette
ikke, inddrages mobiltelefonen og
opbevares på kontoret, hvor den kan afhentes af forældrene. Hvis eleverne har mobiltelefon med i
skole, opbevares den på Mobil hotellet i klassen.
Rengøring:
Der bliver gjort rent på skolen hver dag.
Den daglige oprydning i klasserne og gangarealerne omkring klasserne gøres af afdelingens børn og
voksne, således at det er muligt at komme til at gøre rent.
Ringetider:
Se under ”Dagstruktur”.
Rådgivning for børn, unge og forældre.
På Holbæk Kommunes hjemmeside kan man finde oplysninger om skoletandlæger, sundhedspleje,
psykologer, talepædagoger sagsbehandlere, familierådgivning mm.
SSP/AKT:
Står for Skole-Socialvæsen-Politi.
AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel.
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Uni-login:
Alle skolelever har deres egen personlige adgangskode til alt vedrørende undervisning. Mange
læringsportaler kan man få adgang til med denne kode, og elevernes portal - Start Skolen Nu – som
bliver et vigtigt redskab i kommunikation mellem lærere og elever benytter også denne kode. Man
kan få adgang fra sin egen computer, tablet eller andet hjemmefra, og lektier og andre
informationer skal eleverne finde her. Vi begynder at bruge det i dette skoleår, det er nyt for os
alle, så vi hjælpes ad.
Værdigenstande:
Skolen opfordrer til, at eleverne ikke medbringer værdigenstande i skolen, da skolen ikke kan
påtage sig noget ansvar for dem. Hvis det en dag er nødvendigt, at en elev medbringer penge eller
værdigenstande med i skole, kan de deponeres på skolens kontor.
Værdigrundlag fra Bestyrelsen:
Se bestyrelsens folder.
Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved:
 Faglighed
 Fællesskab
 Engagement
Ø-udvalg:
Orø Enhedsinstitution har et ø-udvalg, som repræsenterer både børnehuset og skolen, og som er
med til at give bestyrelsesrepræsentant sparring. Ø-udvalget består af Thomas Gaarde Johansen,
som er far til Ole i 1. klasse og Rasmus i 3. klasse, Julie Erkner Koch som er mor til Rose i
børnehaven og Hjalmar i 1. klasse, Casper Gadegaard som er far til Anton i 1. klasse, Gustav i 2.
klasse og Freja i børnehaven, Mette Schmidt som er mor til Bastian i 1. klasse og Otto Birk i
vuggestuen samt Mai-Britt Just der er pædagogisk leder.
Årsplaner og semesterplaner:
Team Orø udarbejder fire semesterplaner i løbet af skoleåret, som mere detaljeret viser, hvordan
de enkelte fag arbejder i løbet af semestret.
Vigtige datoer for de fire semestre sendes via ForældreIntra. Det kan ske, at der i forbindelse med
evaluering af de nyligt overståede semester og planlægning af det kommende semester, laves
justeringer på skemaerne.
Der udarbejdes læringsmål for de enkelte fag og for de enkelte elever.
Årshjul vedr. skole og børnehus 2017-2018:
Måned
Dato
Hvad
August
Tirsdag 8/8
Første skoledag 9-13. Vi mødes ved flagstangen kl.9.
Torsdag 10/8
Skolen tager på dagstur til Orøstrand
Tirsdag 15/8
Forældremøde for Supernovaerne
Torsdag 17/8
Forældremøde for Stjerne og kometer
September

2/9
14/9

Arbejdslørdag
Børnehus Årsfest
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Oktober

Uge 41
Fredag 13/10
Uge 42
Torsdag 26/10
Uge 46
Fredag 27/10

Sundheds- og idrætsuge
Skolernes motionsdag
Efterårsferie
Forældremøde børnehuset
Skolen matematikuge
SFO Halloween

November

Torsdag 30/11

Udendørs julehygge

December

Onsdag 13/12
Onsdag 20/12

Lucia
Juleafslutning med gudstjeneste

Januar

Mandag 8/1

Første skoledag efter ferien

Februar

Uge 7

Vinterferie

Marts

Uge 10-11
Torsdag 15/3
Uge 13

Den Gode Historie -rejsefortællinger
Orø Skoles Årsfest
Påskeferie

April

2/3
27/3

2. påskedag
Store bededag

Maj

Uge 19
Uge 20
Torsdag 10/5
Lørdag 19/5
23/5 og 24/5

Rulleuge
Supernovaerne projektuge
Indsamling til Loppemarked
Loppemarked
Idrætsdage med Orøstrand

Juni

Søndag 3/6
4/6 og 5/6
Torsdag 21/6
Fredag 29/6

Åben ø-dag
Grundlovsferie
Sommer Grill fest
Sidste skoledag før sommerferien

Første skoledag efter ferien i 2018 er tirsdag 14. august.
Der kan komme flere aktiviteter til i løbet af skoleåret. Oplysninger om det vil blive tilføjet og sendt
til jer i ForældreIntra.
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VEL MØDT!
Vi glæder os til at arbejde sammen med nye børn og
forældre på Holbæk By Skole, Afdeling Orø.
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