Orøs skole og Børnehus- er en lille institution, som organisatorisk er
en del af Holbæk By Skole med børn fra 0-12 år – vuggestue til og
med 6. klasse.
Vi er placeret midt på den smukke ø Orø, helt traditionelt ved siden
af kirken og kroen. Og vi forsøger at inddrage naturen og det nære
samfund i stort og småt.
Pt. er vi 43 børn i skoledelen og 28 børn i Børnehuset.
Vi har en SFO med ca. 35 børn indmeldt. Vi er i alt 13 ansatte.
Børnehuset er delt op i Vuggestue og Børnehave, og er også
udviklingsmæssigt tilknyttet distrikt Holbæk By Skole.
Værdigrundlaget for Børnehuset er således i tråd med distriktets
grundlæggende værdier. Vi arbejder med respekt for barnet,
anerkendelse, respekt for forældrene og ligebehandling
Skoledelen er inddelt i 3 storklasser, 0.-1. klasse er Stjernerne, 2.-3.
klasse er Kometerne og 4.-5.-6. klasse er Supernovaerne.
Den naturlige differentiering, der opstår ved at blande børnenes
alderstrin, giver os en udvidet mulighed for at tage udgangspunkt i
den enkelte elevs kompetencer og nærmeste læringszone.

Vi rummer alle, og vi arbejder på at udvikle rullende overgange
mellem såvel børnehus til skole samt indenfor de enkelte niveauer i
skolen.
Den nære kontakt til alle børn i institutionen giver en meningsfyldt
hverdag, der hænger sammen.
Vi har selvfølgelig de samme udfordringer som andre steder, og
læringsmæssigt byder den geografiske ø-placering med få børn både
på store fordele og små ulemper. Men med en lav klassekvotient får
børnene stærke forudsætninger for social og akademisk succes. Vore
elever klarer sig godt i deres videre liv på fastlandet.
Orø Enhedsinstitution har en meget aktiv forældregruppe og har
sammen med den samlede Holbæk By Skole en engageret bestyrelse,
hvor Orøs forældreråds formand har fast plads udover de af
forældrene valgte bestyrelsesmedlemmer.
En af årets helt store traditioner er det store Loppemarked
pinselørdag, hvor forældre og ansatte går sammen om at arrangere
et loppemarked, hvor overskuddet går til institutionens børn.

Adresse:
Orø skole /Orø Børnehus.
Bygaden 50, Orø, 4300 Holbæk
Vuggestuen: 72 36 51 71
Børnehaven: 72 36 51 69
Skolen: 72 36 70 10
Kommunal hjemmeside for Børnehuset: http://holbaek.dk/ (borger – børn og
unge – dagtilbud)
Skolens hjemmeside: www.holbækbyskole.dk/skolen.dk
Kommunikation: Forældreintra er for skolens forældre. Første gang du logger
ind, skal du bruge dit cpr. nummer. https://absalon.m.skoleintra.dk/fi
Børn i Holbæk er et forældreintra, som bruges af Holbæk Kommunes
børnehuse og dagplejere. Du kan tilgå Børn i Holbæk fra alle webbrowsere,
men vi anbefaler Google Chrome. Første gang du bruger Børn i Holbæk skal du
åbne hjemmesiden børniholbæk.dk
Leder: skoleleder Per Gjerrild
Pædagogisk leder: Mai-Britt Just, mpd@holb.dk 72 36 75 21
Vuggestuen: Inger Johansson, Jette Michaelsen, Janne Carndal
Børnehaven: Mette Rutkjær, Louise Jensen, (Marianne Thullesen Lauersen
(Thulle)på barsel), Mathilde Foverskov, som også nogle gange er i vuggestuen.
Skolen: Line Kargo, Susanne Juul Michaelsen, Camilla Estvad Brænder, Anja
Rosensværd, Deanna Madsen
SFO: Camilla Briks, Helle Christensen, Jakob Lund
Forældrerådet består her på Orø af samtlige forældre i skole og Børnehus med
formand valgt blandt Børnehusets forældre.
Formand: Thomas Gaarde Johansen
Børnehusets åbningstider
Mandag — fredag: kl. 6. 15—16.45
Fredag: kl. 6. 15—16. 30

