
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

St. Merløse Skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære forældre  

Velkommen til 0. klasse på St. Merløse 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? 

St. Merløse skole er et lille trygt miljø med glade 

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

har fantastiske rammer både 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 St. Merløse 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 snakker om i 

klasserne. Det kan være alt fra ønsker til 

budgettet, lokaler, skemaer og hverdage.

 



Praktisk 

info 

 

 

 

 

 

Ringetider i skolen 

På St. Merløse Skole møder børnene i 

skolegården kl. 7.50. Her siger vi godmorgen og 

sammen går vi ind i klasserne kl. 8.00. Kl. cirka 

9.30-10.00 er der en formiddagspause med 

hapser. Madpakken spises fra cirka 11.30 og 

derefter ud at lege til kl. 12.30. Indskolingen 

slutter skoledagen kl. 13.30 og kl. 14 når der er 

idræt. Mellemtrinnet 3.-6. klasse slutter 

skoledagen kl. 14.00 

 

Indmeldelse i SFO 

Ind-og udmeldelse sker via Holbæk Kommunes 

hjemmeside-pladsanvisningen.  

Datoer og kontakt 

Den 2. marts kl. 17.00 forældremøde for nye 0. 

klasser. 

Børnene har mulighed for at besøge skolen med 

deres forældre følgende mandage mellem 11.00-

13.15: Den 21. marts, 28. marts, 4. april, 25. april. 

Mandag den 2. maj er der opstart i førskole for 

de nye 0. klasser. 

I er altid velkomne til at kontakte pædagogisk 

leder med spørgsmål 

Pia Pedersen 

72362332 

piaep@holb.dk 

 

Børnenes skole – Frihedsforsøget 

Vi ”er sat fri” fra nationale og kommunale krav og rammer, og er i gang med  

en proces, hvor vi laver den skole vi drømmer om. Forældrene inddrages gennem 

Skoleforum og eleverne arbejder aktivt gennem elevrådet. Vores pædagogiske  

pejlemærker i 2021-2022: 

• Fællesskab, faglighed, fordybelse og bevægelse er de pædagogiske pejlemærker. 

• Viden Om Verden er en forudsætning for at kunne deltage i samfundet, demokratiet og træffe egne valg. 

Vi danner livsduelige og ordentlige mennesker som kan deltage i fremtidens verden.  

• FN`s Verdensmål er i fokus når vi prioriterer undervisningens indhold og aktiviteter. 

Eksempler på indhold og organiseringen af undervisningen 

• Fra 0.- 6. klasse er der valgfag over middag. Der kan vælges madkundskab, rollespil, musik, friluftsliv, 

kæledyr, teknologiforståelse, atletik m.m. 

• Vi har en ugentlig temadag og bestræber os på to årlige projektuger, hvor vi kan få inspiration ind i skolen 

eller tage på ture ud af skolen.  


