
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til 

 

Et godt sted at lære - et godt sted at 

være! 

Vi er en folkeskole i Holbæk kommune 

med 3 skoler i byerne Stestrup, 

Ugerløse og St Merløse. De 3 skoler 

har til og med 6. klassetrin. Efter 6. 

klasse, samles de fleste unge 

mennesker i Tølløse Skoles udskoling. 

 



 

Stestrup Skole  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til 0. klasse på Stestrup Skole 

Det er med stor glæde, at skolen byder jer 

velkommen. Skolestart er en stor milepæl i dit 

barns liv og også for dig som forælder. Skoletiden 

er en lang og vigtig fase, og det er noget de fleste 

af os kan huske resten af vores liv. Derfor er det 

vigtigt for os, at både lærere, pædagoger, 

forældre, børn og ledelse tager ansvar for at 

skabe de bedste rammer for dit barn med en tryg 

og god hverdag 

Hvem er vi? 

Stestrup Skole er er lille og trygt miljø med glade 

børn og voksne. Vi er stolte af vores skole – og vi 

har fantastiske rammer indendørs og udendørs 

med masser af plads til forskellige behov. Vores 

klasser er små og trygge miljøer, hvor der er rum 

til fordybelse på mindre hold og store arealer til 

fysiske aktiviteter. Efter skole fortsætter mange 

børn i SFO, hvor lærere og pædagoger 

samarbejder om at skabe helhed i børnenes dage 

Elevråd – demokrati og medbestemmelse 

På Stestrup Skole arbejder vi særligt med 

børnenes medbestemmelse og allerede fra 

skolestart i 0. klasse deltager børnene i elevrådet 

og lærer at indgå i et demokratisk fællesskab. 

Elevrådet trænes i det repræsentative demokrati, 

hvor de får en dagsorden, som de taler om i 

klasserne. Det kan være alt fra ønsker til 

budgettet, lokaler, skemaer og hverdage. 



Praktisk 

info 

Ringetider i skolen  

På Stestrup Skole møder børnene ind i deres klasser mellem 7:50-8:00. Her vil en voksen  

sidde klar til, på en rolig og hyggelig måde, at modtage børnene. Klokken 9:45-10:15 er  

der en formiddagspause med hapser. Madpakken spises fra cirka 11:15 og derefter ud  

at lege til klokken 12:15. Skoledagen slutter for alle klokken 13:45. Indskolingen har  

dog en ugentlig dag, hvor eleverne får fri klokken 12:15. 

Indmeldelse i SFO 

Ind- og udmeldelse sker via Holbæk Kommunes hjemmeside-pladsanvisning. 

Datoer og kontakt 

I er altid meget velkomne til at kigge forbi både vores skole og SFO og ellers ses vi 

Mandag d. 2. maj klokken 9:00, hvor vi har første dag i førskolen for de nye 0. klasser. Her vil vi glæde os til 

at se jer og jeres børn til en hyggelig formiddag i SFO’en. I er altid velkomne til at kontakte pædagogisk 

personale med spørgsmål. 

Telefon: 72 36 76 51 

Email: nann4195@skolen.nu 

 

Børnenes skole – Frihedsforsøget 

Vi er meget optagede af at inddrage alle 

nysgerrige børn, forældre og lokalområdet i vores 

fælles skole. Dette især i forbindelse med 

Frihedsforsøget – Børnenes skole, hvor vi i tre år 

er givet stor frihed til at afprøve børnenes, 

forældrenes og medarbejdernes mange ideer, 

således at skoletiden og fritiden bliver mere 

spændende og varieret, bliver sjovere og dermed 

med mere læring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Stestrup Skole har vi fokus på trivsel og på at 

styrke børnenes relationer og faglige udbytte 

gennem differentierede hold på tværs af klasser, 

tværfaglighed, projekter, udeliv og bevægelse. På 

Stestrup Skole skal det faglige, det sociale og den 

enkeltes personlighed gå hånd i hånd. Vi 

prioriterer et højt fagligt miljø i alle fag og er 

omhyggelige med at tilpasse opgaver og 

forventninger, så de passer til elevernes aktuelle 

niveau og deres forskellige personligheder.  

Hvordan? 

Vi starter hver morgen med fælles morgenmotion 

for hele indskolingen. Det er medvirkende til at 

styrke børnene socialt, det samler fællesskabet, 

og det opkvikker krop og sind og giver dermed 

børnene de bedste betingelser for læring.  

Vi har i indskolingen opfundet et nyt fag, vi kalder 

BRIK (Indeholder fagene naturfag, kristendom og 

billedkunst) Vi samler hele indskolingen på tværs 

og arbejder projektorienteret om alverdens 

forskellige emner. 

Et nyt fag der også har fået liv i frihedsforsøget, 

er Mad og Snit. Børnene i indskolingen opdeles 

på tværs af klasserne på to hold. Det ene hold er 

med at lave og forberede mad, der senere skal 

serveres til eftermiddagsmaden i SFO’en, mens 

det andet hold udfolder deres evner i det mere 

grovmotoriske i blandt andet sløjdlokalet. 

 

 


