Velkommen til skolerne i
område Kildedam
Information om skolestart

Et godt sted at lære og et godt sted at være
Vi er en folkeskole i Holbæk kommune med 6 skoler i byerne Tølløse, Vipperød, Stestrup,
Ågerup, Ugerløse og Store Merløse. Vi har omkring 1.400 elever. Tølløse- og Vipperød Skole har
fra 0.-9. klassetrin og Stestrup-, Store Merløse-, Ugerløse- og Ågerup Skole har til og med 6.
klassetrin. Efter 6. klasse, samles de unge mennesker i Tølløse eller Vipperød, hvor udskolingen
er samlet i attraktive ungdomsmiljøer.
Vi skaber læringsmiljøer, hvor børn udvikler sig optimalt i forhold til deres potentiale. Vi tager
udgangspunkt i en anerkendende pædagogik. Det betyder, at alle gennem nysgerrighed skaber
en relation til hinanden, sådan at alle føler sig set, hørt, forstået og dermed anerkendt.
I hele dit barns skolegang vil dygtige lærere, pædagoger, ledelsen og skolebestyrelsen være
optaget af, at dit barn lærer og udvikler sig, og at hver dag er en god skoledag.
Læs mere om os på vores hjemmeside: www.kildedamsskolen.dk.
I kan også følge os på Facebook: https://www.facebook.com/kildedamsskolen/

Informationsmøder
Vi byder kommende skolebørn og forældre velkommen og inviterer til informationsmøder
omkring indskrivning til skoleåret 2021/2022. På møderne får du mulighed for at se skolen, møde
ledelsen og få svar på en masse spørgsmål.
Dato og tid for informationsmøderne på skolerne:

Tølløse Skole: torsdag den 24. september kl. 17.30-18.30 v/ indskolingen/SFO
Ågerup Skole: onsdag den 30. september kl. 17.00-18.00 v/ bh. klassen
Vipperød Skole: mandag den 28. september, kl. 17.00-18.00 v/ bh. klassen
St. Merløse Skole: mandag den 7. september kl. 17.30-18.30 v/ SFO
Ugerløse Skole: mandag den 28. september kl. 16.00-17.30 v/ indskolingen/SFO
Stestrup Skole: tirsdag den 29. september kl. 17.00-18.00 v/ SFO

Indskrivning
Du skal benytte den elektroniske indskrivning på kommunens hjemmeside både ved indskrivning
til folkeskoler, SFO og til private skoler. Du skal i perioden fra den 1. oktober 2020 til 15. januar
2021 skrive dit barn op til skole via kommunens hjemmeside: www.holbaek.dk/skolestart
Den elektroniske indskrivning kræver NemID.

Skolerne

Jonas Vad
Pædagogisk leder
Ugerløse Skole og SFO
72 36 59 68
jvad@holb.dk

Gitte Tonn
Pædagogisk leder
Vipperød Skole,
indskoling og SFO
72 36 83 91
gtonn@holb.dk

Jimi Willesen
Pædagogisk leder
Stestrup Skole og SFO
72 36 63 42
jiwil@holb.dk

Pia Engel Pedersen
Pædagogisk leder
St. Merløse Skole og SFO
72 36 23 32
piaep@holb.dk

Charlotte Malene Skovgaard
Pædagogisk leder
Tølløse Skole,
indskoling og SFO
72 36 60 09
chams@holb.dk

Vibeke Karstoft Hansen
Pædagogisk leder
Ågerup Skole og SFO
72 36 83 94
vihan@holb.dk

Administrationen
Skole- og område leder Per Gjerrild kan kontaktes på telefon 72 36 60 65
Det administrative center kan kontaktes på telefon 72 36 78 20. Vi er klar til at hjælpe dig
mandag til fredag fra kl. 09.00 – 14.00.
Du er også meget velkommen til at sende os en mail på kildedamsskolen@holb.dk.

