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Formål og baggrund 

Udviklingsområde 
(overskrift) 

Skole & Børnehave 

Nu-situation  
(kort beskrivelse) 
 
 

Udby Skole har klassetrin fra 0 til 6. klasse med ca. 100 elever. På 
skolen er der også en special linje for Holbæk Kommunes sprogtilbud 
for elever med sprogvanskeligheder. Der er SFO tilknyttet for 
indskolingen, samt SFO2 (klubtilbud) tilknyttet mellemtrinet 
Der er en integreret Børnehave/Vuggestue på Tuse Næs samt 
dagpleje med pt. 3 dagplejere.  
 
Som mange andre institutioner er Udby skole præget af det faldende 
børnetal. Samt ligesom resten af Holbæk Kommune vælger nogle 
næsboer også at sende deres børn på privatskole i stedet for, at 
vælge den lokale folkeskole. 
 
Nogle forældre frygter måske, at Skolen på sigt lukker og sender 
derfor børn mod Holbæk/Tuse i stedet for, således at børnene ikke 
skal skifte skole. 
 

Ønsket tilstand inden 
for en tidshorisont på 5 
år  
(kort beskrivelse) 
 
 

Arbejdsgruppens ønske er at få flere børn til Tuse-Næs, som 
benytter de dagsinstitutionstilbud Tuse- Næs kan tilbyde. Dette kan 
både være: 1. tilflyttere samt 2. at vi får skabt en profil for Udby 
Skole, som også kan tiltrække børn fra andre steder i Holbæk 
Kommune (selvom man ikke bor på Tuse-Næs, kan man jo sagtens 
gå i Skole på Tuse-Næs) 3. få flere til at vælge folkeskole frem for 
privatskole. 

Hvilket tema i 
Planstrategien 
understøttes? 

• Lokal udvikling 

• Bosætning 

 

Udvikling 

Nr. Hvad ønskes udviklet? Hvordan skal det gøres? Håndtering af evt. 
udfordringer 

1.  Udby skole er (og skal også 
fremover) være en skole 
med høj trivsel og har fokus 
på at bruge de faciliteter, der 
er på Tuse-Næs (skov, strand 
mv.), som en del af daglige 
undervisning. 

Lokalsamfundet skal åbne 
muligheder og bakke op 
om tiltagene  

Finde de rette ildsjæle som 
kan drive processen 

2.  Skolen skal i bredere grad 
samarbejde med 
lokalsamfundet, for at 
udnytte de mange 
muligheder, det så ville give. 
Samt skal lokalsamfundet 
hjælpe med at profilerer 
skolen. 

Der skal lave en 
støttegruppe af forældre 
og repræsentanter fra 
Lokalsamfundet, som skal 
igangsætte og bakke op 
om tiltag. 
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3.  Dagpleje og 
Vuggestue/Børnehaven: Der 
skal være en valgmulighed. 
mellem vuggestue og 
dagpleje så alle børns behov 
kan blive dækket. 
I takt med at befolknings-
antallet stiger på Tuse-Næs 
de kommende 5 år, så skal 
der vurderes om der skal 
være et tilbud om endnu en 
børnehave 

Der skal lave en 
støttegruppe af forældre 
og repræsentanter fra 
Lokalsamfundet for 
børnehaven og dagtilbud, 
som skal igangsætte og 
bakke op om tiltag. 

 

4.  
 
 
 
 
 
 
 

Det gode børneliv – 
herunder daginstitutioner, 
skole og foreningslivet 
(idrætsklubberne mv.) 

Der skal være et tæt 
samarbejde mellem 
børnehave, skole og 
foreningstilbud. Vi skal gå 
ud med en samlet paraply 
af tilbud, som gør det 
attraktivt at vælge at lade 
sit barn vokse op og 
benytte de tilbud Tuse-
Næs kan tilbyde. 

 

5.  Udby skole skal 
markedsføres mere aktivt. Vi 
skal gøre opmærksom på alle 
de gode ting og fordele der 
er ved skolen. (natur, lille 
skole, alle kender hinanden, 
TRYGHED, nærhed, der er 
plads til alle både de fagligt 
dygtige og dem som har 
behov for mere/ekstra 
hjælp). 
 
 

De ansatte på skolen skal i 
tæt samarbejde med 
forældrene markedsføre 
skolen. F.eks. via 
arrangementer, sociale 
medier mv. 
f.eks. skal Forældrerep. stå 
ved børnedyrskue og 
andre arrangementer og 
fortælle om skolen. 

Pt. Må Udby skole ikke 
have sin egen 
facebookside eller andre 
sociale medier. 

6.  Vi skal have beboerne i 
Hagested og Mårsø til at 
have Udby skole som 1. valg i 
stedet for at de fleste vælger 
Tuse Skole. Samt at 
Børnehaven/vuggestuen 
også bliver et stærkt 
alternativ til Tuse/Holbæk. 

BH-lærer skal besøge 
Hagested Børnehus. 
 
Markedsføring jf. punkt 4. 

 

7.  Lokalsamfundet skal støtte 
op om Skolen og 
daginstitution-erne. 

Ved hjælpe af en 
støttegruppe. 

 

8.  Åben skolen op 
 
 

Lave arrangementer, hvor 
ikke kun forældre og 
bedste- forældre er 
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inviteret, men også resten 
af lokalsamfundet. 
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Afvikling 

Nr. Hvad ønskes evt. afviklet? Hvordan skal det gøres? Håndtering af evt. 
udfordringer 

1.  Utrygheden generelt ved 
folkeskolen pga. økonomi, 
skolereform mv. 
(er der penge nok til en 
kvalificeret undervisning) 
 

De gode historier skal 
spredes. Der skal fortælles 
om hvad der laves på 
skolen, hvordan vi udnytter 
alle de ressourcer vi har. 
F.eks. at lærerne er ildsjæle 
som gør en ekstra indsats, 
selvom pengene kan være 
små. 

 

2.  Sladder om skolen 
 
 

Opfordre til at man går 
direkte til skolen og 
fortæller, hvad man hører. 
Således at man kan få en 
dialog herom i stedet for at 
”en fjer bliver til fem høns. 

 

3.  Aflive Myter om at det er 
dårligt, at Udby Skole har 
små klasser (lavt antal 
elever) 

De gode historier skal 
spredes. 
Vi skal synliggøre, hvordan 
eleverne arbejder i 
”klyngetid” 
( to klasser sammen). 
At alle elever kan arbejde 
sammen på tværs af 
klassetrin, lige fra 0 klasse 
til 6 klasse. 

 

  

Plan  

År Opgaver1 Ressourcer2 Kommunikation3 
 

2019 Definere rammerne for en 
støttegruppe og hvad der 
skal indgå heri 
Opfordre skolebestyrelsen 
til at Udby skole får et afd. 
Råd 
 
Definere rammerne for en 
støttegruppe for 
børnehave og dagtilbud 
og hvad der skal indgå 
heri. 

Forældrerepræsentanter og 
kræfter i lokalsamfundet 
starter arbejdsgruppe, som 
mødes 1-2 gange for at 
etablere denne gruppe. 
 
Forældrerepræsentanter og 
kræfter i lokalsamfundet 
starter arbejdsgruppe, som 
mødes 1-2 gange for at 
etablere denne gruppe. 

 

 
1 Hvilke opgaver prioriteres i de enkelte år? 
2 Hvilke ressourcer (frivillige timer og/eller penge) skønnes der behov for at skaffe til opgaverne?   
3 Hvilken kommunikation skønnes der behov for til at støtte op omkring de planlagte opgaver? 
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2020 Etablering af støttegruppe 
til skolen 
 
 
 
 
Markedsføring af Udby 
Skole 
 
 
 
Åben Skole, 
lokalsamfundet deltager i 
skolens arrangementer 
julebasar mv. 

Skole og lokalsamfund 
etablerer støttegruppe til 
skolen. 
(4-6 møder om året) 
 
Støttegruppe deltager i 
arbejdet med platform og 
lokale arrangementer. 
 
Lokalsamfundet indgår som 
sponsorer for disse 
arrangementer 
 

Støttegruppe meldes ud i 
Tuse Næs Bladet og de 
lokale Facebook grupper  
Støttegruppe 
kommunikerer via 
platformen. 
 
 
 
 
 
Arrangementer udmeldes 
via platformen. 

2021 Støttegruppen for 
børnehaven og dagtilbud 
vurderer udbud af tilbud i 
takt med at 
befolkningstilvæksten 
stiger. 

Mødeaktivitet og kontakter 
til kommunen og andre 
interessenter 

 

2022  
 
 

  

2023  
 
 

  

 

 

 

 


