Velkommen til
Tølløse Skole

Tølløse Skole og SFO
Velkommen til Tølløse
Skole
Vi er glade for, at du har valgt
Tølløse Skole til dit barn og vi
byder dig hjertelig velkommen!
Vi er meget stolte af vores skole,
som er et trygt lære- og
værested. 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.

Vi har fokus på høj faglighed
blandt lærere og pædagoger
med fokus på bl.a. motivation
og ros af eleverne, samt
relationskompetence.
Vi er en personalegruppe på 50
lærere og 20 pædagoger/
medhjælpere og 3 pædagogiske
ledere.

Hvem er vi?
Kildedamskolen er en
distriktsskole, som består af 6
skoler i Tølløse, Stestrup,
Ugerløse, Store Merløse, Vipperød
og Ågerup.
På Tølløse Skole prioriterer vi et
godt børnefællesskab, hvor
børnene kan lide at være sammen
med hinanden, og hvor alle er
inkluderet i fællesskabet. Vores
undervisning og tilgang fokuserer
på børnenes styrkesider, og vi
arbejder vedvarende med at
udvikle og forbedre læringsmiljøet
med udgangspunkt i forskningsbaseret viden, da vi allerhelst vil
gøre mest af det, der virker.

Indskolingen
Indskolingen er fra 0. til 3. klasse.
Der er en faglig fokusering på
læsning og matematik, samt
bevægelse i fagene. Eleverne
udvikler sociale og faglige
færdigheder, både individuelt og i
grupper.
Pædagoger er med i en del af
undervisningen og i en lang række
fag og aktiviteter. Derved udgør
læringen i skole og SFO en
sammenhængende dag, hvor

undervisning og SFO
komplementerer hinanden for at
øge læringen i en struktur, hvor
alle elever skal kunne lykkedes i
fællesskabet.

Mellemtrin
Mellemtrinnet er fra 4. til 6.
klasse. Der er i mellemtrinnet
særlig fokus på det kreative og
innovative i fagene med bl.a.
håndværk og design. Som skole
kan vi gennem dette tiltag give
eleverne mulighed for at få andre
succesoplevelser med fokus på
perioden mellem barn og ung.
Dette gør vi ved, at de får brugt
deres kreative evner og oplever,
at der er noget, de er rigtigt gode

undervisning, som f.eks.
filmproduceren, design og
forskellige sportsaktiviteter
samt strategispil.
Som en del af 7. årgangs valgfag
planlægger og tilbereder
eleverne mad 2 gange om ugen,
som alle skolens elever kan købe
i spisepausen. Udover den faglig
læring for eleverne bidrager
denne aktivitet også til en
hyggelig kultur på tværs af hele
Tølløse-afdelingen.

til f.eks., har de mulighed for at
være med til at forskønne skolen.

Udskolingen
Efter 6. klasse samles de unge
mennesker i Tølløse (fra
Stestrup, Merløse og Ugerløse),
og begynder udskolingsuddannelsen (7.-9.klasse) i et
attraktivt ungdomsmiljø.
Udskolingsafdelingen i Tølløse
stiller op med et stærkt team
af fagligt velfunderede lærere
som i samarbejde med de unge
mennesker planlægger
spændende undervisningsforløb. Der tilbydes valgfri

Z-klasserne
Klasserne er placeret som
parallelklasser til de
eksisterende klasser på samme
alderstrin, så der, så vidt
muligt, arbejdes med samme
årsplan for faglige og sociale
aktiviteter. Målgruppen er
normaltbegavede børn primært
med neuropsykologiske
dysfunktioner.

SFO
Tølløse SFO er et pædagogisk
fritidstilbud for alle børn
bosiddende i skoledistriktet.
Børnene kan gå i SFO fra 0. - 7.
klasse. I SFO er aktiviteterne
planlagt med fokus på et
udfordrende og sjovt fritidsliv
med både et kreativt, socialt og
aktivt indhold. På SFO´en forsøger
vi at medtænke såvel legepladsen, idrætspladsen, medieværkstedet, kreative rum og
lokalområdet som læringsrum.

SFO’en er fysisk opdelt i 2
afdelinger, SFO1 for børn fra
0.-3.klasse og SFO2 for børn fra
4.-7.klasse. SFO1 ligger i
forlængelse af indskolingen og
SFO2 har selvstændigt lokaler
tæt på skolen.
I SFO1 stræber vi efter vi at
skabe en hverdag, som hele tiden
udfordrer og styrker børnenes
udvikling.

I SFO2 har vi fokus på at skabe et
ungdomsliv med oplevelser og
positive relationer. Vi planlægger eftermiddagsaktiviteterne, så der sker
forskellige ting, med fokus på
fællesskabet.
Vi holder aftenåbent hver
onsdag. Aftenåbent har altid et
tema f.eks. bowlingture,
turneringer, krea eller
rulleskøjteløb. Børnene har
mulighed for at spise aftensmad i
SFO2 til aftenåben.

DGI-idræt, leg og
bevægelse
I 2013 blev SFO’en certificeret
som idræts-institution i
samarbejde med DGI, og er årligt
blevet re-certificeret.

Når vi laver bevægelsesaktiviteter i SFO, vil vi have
fokus på:
•
•
•

•
Vi ønsker at skabe en platform,
hvor der er øje for det sociale
samspil, og hvor det er sjovt at
deltage uanset evner indenfor
idræt. Der skal være plads til
alle, så børnene får positive
oplevelser med idræt, leg og
bevægelse.

Bevægelses-aktiviteter i
morgen- og eftermiddagsSFO
Idræt med andre
sportsklubber og
foreninger
Bevægelse for motorisk
udfordrede børn via
skolens medlemskab af
Skolesport
Bevægelse på anderledes
måder og i forskellige
lokaler

Fra børnehave til
skole/SFO
Før opstart på skole/SFO
Gennem skoleåret bliver
kommende børnehavebørn
inviteret på skolen.
SFO besøger også børnehaverne,
hvis de har øvet sange eller
andet.
Skole/SFO har i foråret et
indkøringsforløb, hvor kommende
elever bliver inviteret på besøg
sammen med deres børnehavepædagoger. Her får børnene
mulighed for at se skolens fysiske
rammer og møde de voksne, der
skal være deres primære
kontaktpersoner, når de starter
efter sommerferien. Der skabes
også rum for at møde kommende
klassekammerater og andre børn
på skolen.
Børn der ikke har gået i
børnehave i Tølløse, bliver også
inviteret til at deltage.
Skole og børnehaver samarbejder
også omkring en fælles ”Store
legedag” for nuværende og
kommende børnehaveklasseelever.
Fra 1. august i SFO
Mellem 9.00 og 13.00 tilbydes et
struktureret forløb, som er med
til at sikre, at børnene får en
tryg og rolig start på SFO´en.
Børnene laver både

aktiviteter på hele 0. årgang og
klasseopdelt.
Dagens aktiviteter kan f.eks.
samarbejdslege, faglige
værksteder og andre aktiviteter,
der giver børnene mulighed for
at lærer hinanden at kende og
samtidig forberede sig til
skolestart.
Inden opstart bliver der
udleveret en plan over
perioden med tydeligt
dagsprogram, så børn og
forældre kan følge med i, hvad
man bliver præsenteret for
igennem forløbet.
Der er 4 primærvoksne tilknyttet kommende skolebørn.
Før 9.00 og efter 13.00 vil
børnene indgå i den samlede
børnegruppe i SFO’en

Det sociale samvær
God adfærd
Alle på Tølløse Skole skal opleve,
at det daglige samvær er rart og
trygt, at der er pænt og rent, og
at alle trives. Grundholdningen
er, at du skal være mod andre,
som du gerne vil have, at de er
mod dig.
Det betyder:
• En god omgangstone
• Vi respekterer
hinandens
forskelligheder – og
accepterer dem
• Vi behandler
hinandens ting
ordentligt
• Vi holder skolen ren og
ryddelig både ude og
inde
• Vi viser ansvar – det er
vores skole!

Frikvarterer
I klasserne er der fokus på at
alle elever oplever gode pauser
med aktiviteter, hvor alle er
inkluderet i det sociale
fællesskab. I indskolingen
arbejdes der med
”legeaftaler”, hvor det inden
frikvarteret aftales, hvad der
skal leges og med hvem.
Vi har også en ”GO stilPatrulje”, som består af elever
fra mellemtrinnet, der deltager
i indskolingens frikvarterer. Her
laver de store elever fysiske
aktiviteter med de mindre
elever og deltager med snak og
kram.
Elevråd
Den er både lokalt elevråd på
Tølløse Skole og fælleselevråd
for hele Kildedamsskolen.
Skolepatrulje
På Tølløse skole står elever fra
6. årgang skolepatrulje foran
skolen. Her sikre de en tryg
færden i trafikken og bidrager
som rollemodeller for hele
skolen med deres engagement
og sociale indstilling.

Samarbejde skole og
hjem
Hvad forventer vi af samarbejdet
med Jer forældre?
Samarbejdet med dig som
forælder er helt centralt.
I dagligdagen betyder det,
at du støtter med praktiske
ting og at dit barn hver dag
møder i skole:
•
•
•

•

udhvilet
til tiden og mindst 5
minutter før ringetid
velforberedt med
bøger, penalhus
idrætstøj og lektier
lavet
Veloplagt - har spist
morgenmad før
skolestart og har
madpakke med.

Det er vigtigt, at du viser
interesse i, hvordan dit barn har
det i skolen og SFO – i de
enkelte fag, frikvartererne og
sammen med kammeraterne i
SFO. Det gør du ved at:
•

•

lære de andre
børn og
forældre i
klassen at kende
tale med dit barn om
hvad der er sket i
skolen og SFO hver
dag

•

•
•

•
•

kigge i bøgerne og
skoletaske
sammen med dit
barn
støtte dit barn i at lave
lektier
tale med
lærer/pædagog hvis
der er noget, der
undrer eller bekymrer
læse beskeder fra
lærer/ pædagog og
ledelse på AULA
melde tilbage på diverse
invitationer til
arrangementer.

Derudover forventer vi, at du
deltager i skole-hjemsamtaler,
møder, og arrangementer på
skolen.
Forældreråd i klasserne
Folkeskoleloven lægger stærkt op
til et tæt skole-/hjemsamarbejde
med det formål at få det enkelte
barn og klassen som helhed til at
udvikle sig bedst muligt.
Klasserådet er en vigtig faktor i
dette samarbejde, hvor de er
med til at arbejde for det
sociale fællesskab ved
planlægning af arrangementer,
og formidling mellem forældre
og skole. Til første
forældremøde vælges der
repræsentanter.

Kommunikation
Kontakt til skole/SFO
Vi ønsker en entydig og
målrettet kommunikation
mellem alle skolens
interessenter. Vi ønsker at styrke
det forpligtende samarbejde og
at skildre fundamentet for det
gode og gensidigt respektfulde
samarbejde i en god tone
mellem forældre, medarbejdere
og ledelse: Omdrejningspunktet
er udviklingen af eleverne og af
skolen.
Tølløse Skole benytter AULA som
grundlag for al skriftlig
kommunikation med forældre.
Det forventes, at forældre
besøger AULA jævnligt.
Indskolingen lægger ugeplaner op senest fredag, og
mellemtrinnet/udskolingen,
når der er relevante
beskeder til forældrene.

Kontakt ledelsen på Tølløse
Skole
Yvonne Pedersen
Daglig leder/Pædagogisk leder for
mellemtrin og udskoling
yvped@holb.dk
Charlotte Skovgaard
Pædagogisk leder
indskoling/SFO
chams@holb.dk
Rasmus Nederskov
Pædagogisk leder for
Z-klasserne
rasne@holb.dk
Tølløse Skole
Sportsvej 3, 4340 Tølløse
E-mail: Kildedamsskolen@holb.dk
Telefon SFO: 72 36 76 60
Skolens administrative center:
Telefon: 72 36 78 20
www.kildedamsskolen.dk
Facebook-Kildedamsskolen

Ringetider i skolen
8.15-9.00
9.00-9.45
10.25-11.10
11.10-11.55

12.45-13.30
13.30-14.15
14.30-15.15
15.15-16.00

Åbningstid i SFO
Skoledage: 6.30-8.10 og
14.15-17.00
(fredag 16.30)
SFO2 aftenåbent
onsdage fra 17.00-20.00
På skolefridage 6.30 –17.00
(fredag 16.30)
Ferie
Hvis elever har ferie i
skoletiden kan forældrene
kontakte klasseteam, hvis det
er 1-2 dage.
Længere ferie
skal godkendes af
pædagogisk
leder.
AULA
Der udleveres login ved
skolestart. Ved tekniske
udfordringer kontaktes kontoret.

Tabulex i SFO
Forældre får udleveret login ved
indmeldelse i SFO.
Børn skriver sig selv ind/ud i SFO
via touchskærme i afdelingerne,
men der siges altid goddag/farvel
til en voksen ”afkrydser”.

Sygdom
Skole: efter endt sygdom skal
forældrene selv registrere
fravær. Alternativt kan man
give besked til teamet via
AULA.
Ekstra tøj
Vi vil gerne opfordre til, at alle
elever har regntøj ol. Efter
årstiden liggende i deres
garderober, så de kan klæde sig
efter vejret.

Afhentning/beskeder
Børn i indskolingen må kun
udleveres til andre end
forældrene, gå selv mv.hvis der
forud er indgået aftale med
forældrene herom.Hvis der er
beskeder til skolen skrives på
AULA til klassens lærere.
Hvis beskeder til SFO skrives på
Tabulex eller der lægges
besked i ”postkasse” ved
indskrivningspult før 8.10 om
morgenen.

Ind-og udmeldelser
Skole:
Sker til skolens administrative
center
SFO:
Ind-og udmeldelse sker via
Holbæk Kommunes hjemmesidepladsanvisningen. Der benyttes
NEM- ID Indmeldelse kan ske dag
til dag. Udmeldelser er til den
første i en måned med 1 måneds
varsel. Alternativt kan man
kontakte pædagogisk leder.

Tølløse Skole
Område Kildedam
Sportsvej 3
4340 Tølløse
Tlf.: 72 36 78 20
kildedamsskolen@holb.dk

