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Ullerup Bæk Skolen 

Afd. Skolesvinget 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationshæfte til forældre, elever og andre interesserede. 
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Kort om Ullerup Bæk Skolen 

Ullerup Bæk Skolen består af 3 afdelinger: 

2 Basisskoler (0.-6.årgang) og 1 overbygningsskole (7-9.årgang). 

De to basisskoler er: 

Skolesvinget (ca. 250 elever) og Skjoldborgsvej (ca. 720 elever).  

På begge basisskoler går eleverne i stamklasser, men arbejder i hold på tværs af 

klasserne. 

På Skolesvinget er eleverne inddelt på årgange, og kan arbejde på hold på tværs af 

årgangene. 

 

Overbygningsskolen er: 

Nr. Allé (ca 360 elever).  

På Nr. Allé kan eleverne vælge mellem 5 linjer.  

Linjerne er i 2017/18: Idræt, Mesterkok, E-sport, Global, Innovation og Talentlinjen 

(idræt). 

 

 

Ullerup Bæk Skolen er en idrætsskole. Det betyder fx, at der er tildelt ekstra 

idrætstimer, således at alle elever oplever èn gang i deres skoleforløb at have ekstra 

idrætstimer.  

 

På Skolesvinget er 4. 5. og 6. klasse idrætsklasse. 
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Skolesvinget: 

 

Skolesvinget består af 4 afdelinger på matriklen: 

 

En folkeskole med ca. 250 elever fra 0.-6.årgang. 

En SFO (Fristedet) med ca. 110 elever fordelt på 0.-2. årgang. 

En klub (Oasen) for elever fra 3.-6. årgang. 

En børnehave (Skovlodden) med ca. 50 børn. 

 

I alt er der ca. 34 ansatte på Skolesvinget. 

De 34 ansatte består af: 

18 lærere 

12 Pædagoger og medhjælpere 

1 Sekretær 

1 Pedel 

1 Pædagogisk leder for fritidsdelen 

1 Skoleleder 
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Skolens ringetider / åbningstider SFO og KLUB 

 

08.00 til 09.30:  Fag 

09.30 til 09.50:  Pause 

09.50 til 11:20:  Fag  

11.20 til 12.30:  Frokostpause, frikvarter og understøttende undervisning. 

12.30 til 14.00 Fag  

Skoledagen slutter for 0. 1. 2. 3. årgang alle ugens dage. 

 Skoledagen slutter for 4.5.og 6. årgang torsdag og fredag. 

14.00 til 14.15 Pause (mellemtrin). 

14.15 til 15.00 Fag (mellemtrin). 

 Skoledagen slutter for 4.5.og 6. årgang mandag, tirsdag og 

onsdag. 

 

 

SFO/KLUBBEN Åben hver dag kl. 6.30-8.00 og 14.00-17.00 fredag 14-16.30. 
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Vigtige telefonnumre/kontaktoplysninger: 

 

Kontoret (Tanja Hermansen):    7210 5071 

Afdelingsskoleleder (Lars Andersen):   7210 5073 / 2097 5512 

Fritidsleder (Dorthe Lindegaard):   2547 7954  

Distriktsskoleleder Ullerup Bæk Skolen (Jan Voss): 7210 5821 

Tandplejen:    7210 5838 

Sundhedsplejen:     7210 7474 

PPR (Skolepsykolog):     7210 7474 

Pedel (Søren Holm-Nielsen):    7210 5086 / 2068 7648 

Brand og Redning (Bus og taxakørsel):   7210 7065 

Fristedet SFO:     4129 8774 

Oasen (Klub):     6037 8886 

 

 

 

Lærere og pædagoger:  

- Skriv en mail i intra til vedkommende, og man vil blive kontaktet. 

- I akutte tilfælde ringes til skolens kontor. 

 

Skolens hjemmeside: https://www.ullerupbaek.skoleintra.dk 



SKOLESVINGET SKOLEÅRET 2017-18 
PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 

SKOLESVINGET SKOLEÅRET 2017-18 
PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 

 

 

Årgange/hold: 

0.årgang:  ca. 42 elever 

Lærere/pædagoger: 

Helle B, Ida, Reidun, Anni og Helle H.  

0. årgang er delt i to hold. De to hold samarbejder på tværs. 

 

1. årgang: ca. 45 elever 

Lærere/pædagoger: 

Lis, Bjørg, Reidun, Anders, Thomas W, Erna og Ingeborg. 

1. årgang er delt i to hold. De to hold samarbejder på tværs. 

 

2.årgang: ca. 44 elever 

Lærere/pædagoger: 

Erna, Maria, Betina, Anders, Kathe, Thomas W, Maj.  

2. årgang er delt i to hold. De to hold samarbejder på tværs. 

 

3.årgang: ca. 34 elever 

Lærere/pædagoger: 

Tina, Thomas W, Trine, Anna, Bjørg og Christina. 

3. årgang vil i alle lektioner kunne deles i 2 til 3 hold. 
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4.årgang: ca. 34 elever 

Lærere/pædagoger: 

Sanne, Anne-Dorthe, Kathe, Thomas W, Hulda, Steven og 

Maj. 

4. årgang er delt i to hold. De to hold samarbejder på tværs. 

Enkelte lektioner vil være sammenlæst.  

 

5.årgang ca. 28 elever 

Lærere:  

Thomas C, Anne-Dorthe, Hulda, Reidun. 

5. årgang er ét hold, med mulighed for støtte i flere lektioner. 

6.årgang ca. 28 elever 

Lærere: 

Steven, Hulda, Anders, Sanne og Betina. 

6. årgang er ét hold, med mulighed for støtte i flere lektioner. 
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Vigtige datoer for hele skolen. 

 

Første skoledag   mandag  d. 14/8 2017 

Skoleekskursion til Moesgaard tirsdag  d. 29/8 2017 

Personalekursus 

Skole og SFO lukker kl. 12.00 fredag  d. 8/9 2017 

Motionsløb   fredag  uge 41 

Juleklippedag   fredag  d. 24/11 2017 

Sidste skoledag før jul   torsdag  d. 21/12 2017  

Første skoledag efter jul  onsdag  d. 3/1 2018 

Fastelavnsfest   fredag  d. 9/2 2018 

Skolefest    torsdag  d. 17/5 2018 

Ullerupiaden (fælles idrætsdag)  torsdag  d. 28/6 2018 

Sidste skoledag   fredag  d. 29/6 2018 

 

 

 

 

 

 

 



SKOLESVINGET SKOLEÅRET 2017-18 
PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 

SKOLESVINGET SKOLEÅRET 2017-18 
PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 

 

Skole/hjem samarbejde: 

 

Skole/hjem samarbejdet vægtes højt på Skolesvinget. De bedste resultater for 

eleverne opnås kun, hvis forældre og personale er i tæt dialog om barnets udvikling. 

Skolebestyrelsen i Ullerup Bæk Skolen har udarbejdet principper for skole/hjem 

samarbejdet. Afdelingsrådet har lavet en vejledning for informationer mellem skole 

og hjem. Disse kan ses på skolens hjemmeside. 

 

 

Skole/hjem samarbejdet udmøntes bl.a. i: 

 

 En obligatorisk årlig skole/hjemsamtale, hvor elevplaner, testresultater m.m. 

bliver gennemgået. 

 Et tilbud om et årligt ”cafemøde”, hvor forældre får mulighed for at tale med 

klassens lærere. 

 Et årligt forældremøde i hver klasse. 

 Lærerne kan deltage i et årligt klassearrangement pr. klasse. 

 Det vil altid være muligt at få en samtale på skolen efter behov. 

 Alle elever får en kontaktlærer. Dette meldes ud af lærerne i starten af 

skoleåret. 

 

Skal man i kontakt med en lærer eller pædagog, kontaktes de via en mail i Intra, 

hvorefter forældrene vil blive kontaktet. 

I akutte tilfælde ringes til skolens kontor. 
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Understøttende undervisning: 

Indskoling: 

Et skemalagt bånd fra kl. 12.00 til 12.30. 

Den understøttende undervisning i dette bånd indeholder:  

- Bevægelse og motion 

- Kurser i førstehjælp, trafiklære mm 

Hver årgang har yderligere 4-5 lektioner understøttende undervisning hvor der 

tilbydes: 

- Fællessamling for hele indskolingen 

- Lektiehjælp  

- Faglig fordybelse 

Den understøttende undervisning i indskolingen læses af både lærere og 

pædagoger.  

 

Mellemtrin: 

Et skemalagt bånd fra 11.20 til 11.50 der primært bruges på lektiehjælp. 

Hver årgang har yderligere 1 lektion til faglig fordybelse. 

Den resterende del af understøttende undervisning bruges til ekstra idrætstimer. 

Den understøttende undervisning på mellemtrinnet læses af lærere. 
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Fritidstilbud på Skolesvinget: 

 

SFO / Fristedet: 

Fristedet skal være et fristed for børnene.   

Leg og bevægelse vægtes højt i dagligdagen. Vi bruger meget udeområdet og 

benytter os jævnligt af gymnastiksalen. 

SFO’en er for børn fra 0.klasse til 2.klasse.  

Børnene skal afleveres i børnehaven 

Skovlodden fra kl. 6.30 til 7.15. 

Fra kl. 7.15 skal børnene afleveres i SFO´en 

indtil skoledagen starter. 

 

Vi bruger tabulex, hvor børnene registrerer 

sig, når de kommer og går. Her kan man også 

se ugens aktiviteter 

 

Klubben / Oasen: 

Klubben er en oase for børn i 3. – 6. årgang. 

Klubben er åben hver dag fra 14.00 til 17.00. Fra kl. 16.00 fortsætter 

klubaktiviteterne i SFO´ens lokaler. 

Oasen laver forskellige aktiviteter for børnene efter skoletid, ofte i samarbejde i 

SFO. 

Skoleferier: 

I skoleferierne er der fælles pasning for SFO og Klub. 
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Lidt af hvert: 

Pauser/frikvarter: 

I alle pauser er der lærere eller pædagoger, der har tilsyn med eleverne. 

Eleverne skal være ude i alle pauser, med mindre andet er aftalt med klassens 

lærere. 

Det er en god ide med et stykke frugt/brød til at spise i formiddags pausen. 

I pauserne leger børnene i skolegården og i de grønne områder. Børnene må også 

være på Skovloddens legeplads. 

 

 

 

 

 

 

Forældreintra: 

Alle forældre får en kode til skolens intra.  

Her vil man kunne finde oplysninger, skemaer og beskeder vedrørende klasserne.  

Man vil have mulighed for at få generel information om skolen, og kunne skrive 

mails til klassens lærere, skolens ledelse og til de øvrige forældre. 

Nyhedsbrev/nyheder fra skolen/nyt fra klassen: 

Ullerup Bæk Skolen sender et nyhedsbrev ud ca. 4 gange årligt. 

På Skolesvinget sender kontoret løbende nyheder ud i intra, enten via opslagstavlen 

eller ved direkte mail til forældre. 

Klassens lærere sender nyheder ud løbende, hvor der orienteres om klassen 

generelt. Det kan være i form af ugeplaner, opslag på intra eller andet. 
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Madpakken/kost: 

Der er afsat tid efter 4. lektion til at spise madpakker. Skolesvinget er en sund skole. 

Det betyder, at madpakken skal være sund og nærende.  

Der er mulighed for at deltage i skolens mælkeordning.  

I frugtboden kan der købes sunde tilskud til madpakken. 6. klasse passer skolens 

frugtbod. Boden åbnes i middagspausen.  

 

Det er ikke tilladt at medbringe slik, sodavand, chips mm i skolen. Ved særlige 

lejligheder kan der dispenseres for dette, såfremt det er aftalt med 

skolen/lærerteamet. 

 

Bibliotek: 

Alle klasser er en gang om ugen på biblioteket, hvor eleverne har mulighed for at 

låne bøger med hjem. 

Fødselsdage: 

Når man vælger at invitere klassen/årgangen hjem til fødselsdage, er det skolens 

politik at alle elever fra klassen/årgangen skal deltage. 

Enten alle piger, alle drenge, eller hele klassen samlet. 

I indskolingen fejres fødselsdage i klassen en gang hver måned, for de børn der har 

fødselsdag i den pågældende måned. 

Skoletaske og penalhus: 

Det er vigtigt, at der er spidsede blyanter, viskelæder mm i penalhuset hver dag.  

Hjælp jeres børn med at holde orden i tasken og penalhuset. Det betyder meget for 

børnenes skoledag, at de er godt forberedte hjemmefra. 

Skolefotografering: 

En gang årligt (august/september) er der skolefotografering. Alle elever og klasser 

fotograferes. 

Skolesekretæren informerer om dette i starten af skoleåret. 
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Test og evaluering: 

I løbet af skoleåret vil børnene gennemgå nogle obligatoriske tests.  

Det er både kommunale læsetest på udvalgte klassetrin eller nationale test. 

Lærerne vil informere om dette i de enkelte klasser. 

Derudover laves en gang årligt en test i dansk og matematik på alle klassetrin. 

Forældre vil blive orienteret om resultater fra alle testene for den enkelte elev. 

Klassens lærere og skolens ledelse kender til klassernes samlede resultater. 

HUSK at et testresultat aldrig må stå alene. Et testresultat skal bruges til at gøre 

status og efterfølgende iværksætte en indsats, der øger elevens læringsudbytte. 

Sundhedsplejerske – tandlæge: 

Eleverne kommer i løbet af skoleåret til sundhedsplejerske og tandlæge. Det foregår 

på skolen og i skoletiden. 

Skolepsykolog: 

Skolen har tilknyttet et team af 3 skolepsykologer, som dækker hele Ullerup Bæk 

Skolen. 

Den ene af disse tre psykologer er fast på skolen hver 2. tirsdag. 

Støttetimer / Ressourcetimer: 

Skolen har flere lærere, der har ekstra timer til støttefunktioner. 

Det drejer sig primært om faglig støtte, AKT, Dansk som andet sprog og 

læsevejledning. 

Forældre vil altid blive informeret og inddraget, såfremt skolen vurderer, at en elev 

har brug for ekstra støtte. 

Sproghold: 

I skoleåret 17/18 oprettes et særligt sproghold for elever der tidligere gik i den 

kommunale modtageklasse. Holdet placeres på Skolesvinget.  

  

 

 



SKOLESVINGET SKOLEÅRET 2017-18 
PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 

SKOLESVINGET SKOLEÅRET 2017-18 
PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 

iPad / PC’ere 

Alle elever i 4. 5. og 6. årgang låner en iPad af skolen. iPad’en anvendes i 

undervisningen og må lånes med hjem. iPad’en skal afleveres op til sommerferien. 

Derudover har skolen: 

- et klassesæt af iPad, som bruges på skift i klasserne i indskolingen. 

- et klassesæt af bærbare PC’ere, som må anvendes i alle klasser. 

 

Fællessamling:. 

Hver fredag mødes hele skolen i gymnastiksalen. Klasserne står på skift for 

fællessamlingen. Forældrene fra den pågældende klasse er velkommen til at 

overvære dette. 

 

 

 

 

 

 

 

Skolebus/transport: 

Da Skolesvingets skoledistrikt geografisk er meget stort, vil mange børn have 

mulighed for skolebuskørsel. Kontakt skolens kontor på 7210 5071, hvis du har 

spørgsmål vedr. skolebuskørsel. 

Lektier: 

Eleverne får lektier for, men hovedparten af lektierne skal kunne nås at laves i 

lektiecafeen. Det anbefales, at der læses 20 minutter hver dag i hjemmet.  
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