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Velkommen til Tuse skole og Udby skole  
 

Vi håber, at denne folder giver svar på de nogle af de overordnede og 

praktiske spørgsmål, der kan være i forbindelse med dit barns skolestart.  
 

 
  

Skolen har i alt ca. 750 elever – fordelt på 2 skoleafdelinger:  
 

Tuse skole 0.-9.klasse 

Udby skole 0.-6.klasse 

 

SFO/Klub er også fordelt på de 2 skoler.  

Vi er omkring 100 voksne fagpersoner, som dagligt arbejder for mest mulig 

læring og trivsel i skole og sfo.  

Vi ser frem til et godt samarbejde.  

  

Med venlig hilsen  

Ib Krogh  

Skoleleder  
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Godt og konstruktivt samarbejde  
 

Forældre bør være godt informerede om deres barns skole. Folderen her henvender sig 

især til nye forældre. Du er selvfølgelig altid velkommen til, også at kontakte dit barns 

lærere og pædagog eller skolens kontor og ledelse, hvis du har spørgsmål.  

  

Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde, om god læring og høj trivsel for alle 

skolens børn.   

  

 
  

  

Praktiske oplysninger om skolerne:  

  
Tuse Skole 

Tuse Byvej 2, 4300 Holbæk  

  

Tlf.:  

Skole                           7236 6090  

SFO1                           7236 7684   

Tuseklubben                7236 9956 

  

Udby Skole 

Udbyvej 42, 4300 Holbæk  

  

Tlf.:  

Skole:                           7236 6090  

SFO1                            7236 7696  

SFO2                            7236 3946 
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Skolens ledelse og administration:  

Skoleleder – Tuse og Udby:         

                                   

Ib Krogh (7236 6399) 

 

Tuse pædagogiske ledere:                        Kirsten Staxen (7236 6398) 

                                                                  

Tuse SFO1 og Tuseklubben:                   Christian Henriksø (7236 6336) 

 

Udby pædagogisk leder:                           Dorte Kold (7236 6337) 

 

Udby SFO 1 og SFO 2:                           Christian Henriksø (7236 6336) 

 

Administration:                                        Lone Børsting – Tuse skole (7236 9852) 

Randi Hansen – Tuse skole (7236 8438) 

Tina Teglers – Udby og Tuse skole (7236 7164) 

 

 

Buskort  
Hvis I bor mere end 2,5 km fra skolen og i skoledistriktet, er det muligt at få gratis buskort i 

0., 1., 2., og 3. klasse. Samtidig er der nogle særregler for specielt trafikfarlige skoleveje i 

dele af skolens distrikt. Her er det også muligt at få buskort, selvom I bor nærmere end 2,5 

km fra skolen. Kontoret oplyser gerne nærmere om dette.  

  

Udby  
Elever fra Udby går i Tuse fra 7. klasse og fremefter. Disse elever har alle ret til buskort 

pga. farlig skolevej.  

  

Cykler og knallerter  
I Tuse er der cykelholdepladser ved Tuse Hallen og øst for skolen.  

I Udby er det ved Bagvej og indkørsel ved Udbyvej.  

Alle elever skal stille cykler og knallerter i dette område. Skolen har intet ansvar for 

bortkomne eller beskadigede cykler eller knallerter, men der holdes tilsyn i området.   
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Trivselsråd (elevråd) 

  

Tuse har 3 trivselsråd:  

  

Indskolingsrådet fra 0. – 3. klasse  

Mellemtrinsrådet fra 4. – 6. klasse  

Udskolingsrådet  fra 7. – 9. klasse  

  

  

Udby har 1 trivselsråd:  

  

Trivselsrådet fra 0. – 6. klasse  

  

  

Alle klasser vælger 2 repræsentanter til ”deres” trivselsråd. Udskolingsrådet er 

repræsenteret med 2 elever i skolebestyrelsen.  

 

Erstatningsansvar  
Eleverne har principielt erstatningsansvar, hvis de beskadiger bygninger, inventar, andre 

elevers ting eller beskadiger/ mister undervisningsmateriale. I tilfælde, hvor en elev har 

forvoldt skade, anmoder skolen om, at hjemmet anmelder skaden til eget 

forsikringsselskab (familieforsikringen). 

 

   

Fotografering  
Alle skolens elever tilbydes fotografering en gang om året. Dette vil normalt foregå i 

august/september måned.  

  

Forsikring  
Holbæk Kommune har ikke en kollektiv ulykkesforsikring. Dvs. at i tilfælde af skader i 

kommunens daginstitutioner og skoler, som ikke er dækket af enten kommunens 

ansvarsforsikring eller af børnenes egen ulykkesforsikring, vil kommunen selv afholde 

udgifterne til erstatninger efter bestemmelser, der svarer til dem i en kollektiv 

ulykkesforsikring.  

 

Forældreinformation  
Klassens lærere og pædagog informerer om arbejdet i den enkelte klasse og med det 

enkelte barn i løbet af skoleåret. Informationen foregår via aula. 

 

 

Forældremøder  
Skolens klasser afholder forældremøder.  

På årets sidste forældremøde opfordres til, at lærere, pædagoger og forældre i fællesskab 

planlægger næste års samarbejde. Klassernes ”forældrefiduser” (forældrerepræsentanter) 

opfordres til at deltage aktivt i planlægningen af forældremøder.  
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Forældrefiduser  
Skolen bruger platformen forældrefiduser.dk i alle klasser. Forældrefiduser kan arrangere 

klasseture, julearrangementer, debataftener for forældregruppen og meget andet.  

   

Sprogklasserne i Udby Skole 
I Udby er Holbæk Kommunes specialklasse til elever med sproglige udfordringer. Her 

kommer elever derfor også fra andre skoledistrikter i Holbæk Kommune. I sprogklasserne 

er ansat lærere, pædagoger og talepædagoger med specielle kompetencer.  Tilbuddet 

forudsætter visitering. 

  

Specialklasser - Fagligt Løft og Flexhold på Tuse skole 
På Tuse skole er der forskellige tilbud til børn med særlige behov. Tilbuddene forudsætter 

visitering.  

 

Karakter  
I skolens 8. – 9. klasse gives der standpunktskarakterer efter 7-trinsskalaen.  

8. klasse får karakterer 2 gange årligt, og 9. klasse får karakterer 2 gange årligt.  

  

Kontaktperson  
Hver elev har en kontaktperson, som er en af klassens lærere eller pædagoger. Det er 

kontaktpersonen, man som forældre henvender sig til i første omgang, når forhold vedr. 

eleven skal drøftes.  

  

Mobiltelefon  

Der er forskellige aftaler i klasserne, så det er vigtigt at få besked af lærerne, hvilke regler 

der gælder for netop din klasse. 

  

Mælkeordning/madordning  
Alle elever får tilbud om at købe mælk. 

 

 

Ringetider  
Fås på den enkelte skole og kan ses på skolens hjemmeside. www.tuseskole.dk og 

www.udbyskole.dk 

 

 

 

 

http://www.katrinedalskolen.dk/
http://www.tuseskole.dk/
http://www.udbyskole.dk/
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Skolesundhedsplejerske  
Helbredsundersøgelse i forbindelse med skolestarten foregår i børnehaveklassen. Selve 

undersøgelse varer ca. 30 minutter. Det er af stor betydning, at forældre er med ved den 

første undersøgelse. Hvis I er forhindret, så kontakt skolesundhedsplejersken og få en 

anden tid. Inden undersøgelsen er skolens sundhedsplejerske ude i den enkelte klasse for 

at fortælle om undersøgelsen. Sundhedsplejerske træffes bedst på telefon hver dag 

mellem kl. 08.00-15.00. Du kan altid lægge en besked på tlf. svarer, så ringer 

sundhedsplejersken tilbage.  

Tuse:   Malene Madsen  tlf. 72 36 62 39   

Udby:   Annette Larsen  tlf. 72 36 47 96  

I er velkomne til at henvende jer med alle spørgsmål omkring sundhed, udvikling og trivsel.  

   

Skiftetøj  
Eleverne i de små klasser bør have skiftetøj hængende i garderoben, så der er mulighed 

for at skifte til tørt tøj, hvis eleverne bliver våde i forbindelse med leg og diverse ”uheld”.  

Eleverne bør have overtøj/regntøj/gummistøvler + sko, der passer til årstiderne. Derudover 

skal der hele året være sko, der kan bruges til bevægelse/motion. 

  

Klar til skolestart -trafik  

Træn trafik med dit barn og se linket www.sikkertrafik.dk  

  

Se også skolens hjemmeside  
www.tuseskole.dk og www.udbyskole.dk 

 

080921 IK 

http://www.sikkertrafik.dk/
http://www.sikkertrafik.dk/
http://www.tuseskole.dk/
http://www.katrinedalskolen.dk/
http://www.udbyskole.dk/

