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Side 2 

Distriktsskoleleder Jan Th. Voss 
 

Kære elever, forældre og medarbejdere 
Påsken står for døren, og vi er da super heldige 
med lidt forårsdrys af solstråler og blide vinde. 
 

Hjælpsomhed i skolen, Hjælpsomhed i hverdagen 
Vi har gjort hjælpsomhed til et nøgleord på Ullerup Bæk Skolen - vores nøgle til at 
forbedre og udvikle vores samarbejde, vores trivsel og vores relationer til hinanden. 
Det gælder både mellem eleverne og mellem medarbejderne som kollegaer. Kunne 
skolens forældre og familier blive inspireret, så flere - også uden for skolen og fri-
tidsaktiviteterne - hjælper hinanden? Tænk hvad det gør ved os alle sammen, når vi 
hjælper hinanden, og vi hjælpes ad og arbejder sammen om de opgaver, vi har. 
 

Vi har alle en travl hverdag i et højmoderne samfund. Men flere undersøgelser vi-
ser, at der er mange i vores samfund, som er ensomme. X-factor værten Thomas 
Blachmann har i en udsendelsesrække i 2015 (”Luk mig ind – det er Blachman”) pe-
get på, at vi alle bør gøre en indsats for at være noget for hinanden og for at be-
kæmpe ensomhed. 
 

Vi skal være meget effektive alle sammen hver for sig… Men kan vi måske være me-
re effektiv, når vi hjælpes ad? Fællesskabet består jo af alt det, som vi giver til andre 
end os selv! 
 

Jo mere vi arbejder med hjælpsomhed på skolen, jo mere ser jeg vigtigheden. Der-
for vil vi fortsætte vores systematiske indsats for, at vi alle sammen hjælper hinan-
den.   
 

Jeg håber, at I vil være med! 
 
 



 

Side 3 

Grøn Generation fra 0-18 år 
Fredericia Kommune har bedt alle distrikter om at lave en handleplan for arbejdet 
med ”Grøn Generation”. Vi skal lære vores børn at tage ansvar for en bæredygtig 
udvikling helt fra de er små.  
 

Vi har nedsat et fælles udvalg mellem vores daginstitutioner og skolen, som har be-
skrevet Ullerup Bæk distriktets indsats fra 0- 18 år. Målet er, at børn, fra de er helt 
små, udvikler en økologisk forståelse af bæredygtig udvikling, og så bygger vi videre 
på forståelsen igennem skoleforløbet. 
 

Vi vil meget gerne have vores forældre med i forhold til at lære børn og elever om 
vigtigheden af at spare på energi, holde rent og passe på omgivelserne. Tal med je-
res børn om at passe på verden - først helt lokalt, senere også globalt. 
 
 
Jeg ønsker alle en rigtig god Påske! 
 
Venlig hilsen Jan Th. Voss 



 

Side 4 

Fritidstilbuddene - foråret og alt det nye 
 
Foråret er over os og kalder os alle ud. Ullerup Bæk Skolens fritidsafdelinger      
kommer snart ud af vinteraktiviteterne og ud i det spirende forår. Den nye årstid 
kommer til at kunne ses i vores daglige aktiviteter i den kommende tid. 
 
Børnene i ”Glidende overgang” er kommet godt i gang, og en rytme i hverdagen er 
ved at indfinde sig. De har bragt nyt liv i vores fritidsinstitution og frembragt mange 
smil hos de voksne. Der er kommet nye voksne til fritid sammen med børnene i 
”Glidende overgang”, og de skal også have et velkommen til vores skole og fritid. 
 
Det fremadrettede arbejde i Ullerup Bæks fritidsinstitutioner har afsæt i den nye 
Børne- og ungepolitik, sammen med en revideret udgave af grundlaget for det     
fritidspædagogiske arbejde i kommunen. Vi holder fortsat fokus på børnenes      
trivsel, læringsfællesskaber og alsidig udvikling i vores tilgang til aktivitetstilbud og 
medinddragelse af børnene og de unge. 
 
På skolernes trivselsdag blev hjælpsomhedsbegrebet sat i fokus, i både skole og fri-
tidsdel, og der kom små og store aktiviteter ud af temaet. Vi håber, at hjælpsomhe-
den blandt børnene vokser i fremtiden. 
 
Kompetenceløft og efteruddannelse af medarbejderne har fyldt meget det sidste 
års tid. Da vi nu næsten har efteruddannet alle pædagoger og lærer, er tiden kom-
met til at vi, børn og voksne skal have glæde og gavn af den store uddannelsesmæs-
sige satsning som Fredericia Kommune og Ullerup Bæk Skolen har gjort. 
 
Med venlig hilsen 
Tommy Skau 
Distriktsfritidsleder         



 

Side 5 

Nyt fra afd. Skjoldborgsvej 
 

For et par uger siden trak årets skolekomedie på 5. årgang fuldt hus ved 5 forestil-
linger, hvor forældre, søskende og bedsteforældre kunne glæde sig over at se ele-
verne optræde på de skrå brædder. Teaterstykket hed ”Ind i historien 2.0” og er 
skrevet af lærer Anders Holmgaard Jensen. Samarbejdet om teaterstykket blev en 
rigtig god oplevelse og en vigtig brik i fællesskabet mellem eleverne på årgangen. 
 

Hjælpsomhed  
Vi ønsker at have en skole, hvor alle trives og har gode skoledage. Derfor betyder 
fællesskaber rigtig meget for os.  I den kommende tid vil vi sætte et særligt fokus 
på, at alle hjælper hinanden på skolen. En venskabsordning er startet op i dette sko-
leår, hvor eleverne på 1. og 4. årgang er blevet venskabsårgange. Her er små og sto-
re elever sammen om forskellige tiltag i undervisningen. Blandt andet er 1. klasser-
ne inviteret til at deltage i 4. klassernes musikundervisning. Næste skoleår vil den 
kommende 1. årgang blive venskabsårgang med eleverne på kommende 4. årgang. 
 

Talentvejleder 
Vi er i øjeblikket i gang med at få uddannet en lærer som talentvejleder. Formålet er 
at få uddannet en lærer, der kan have et særligt øje for at spotte og udfordre talen-
terne i skolen. Talentvejlederen skal også vejlede kollegaer til at udvikle undervis-
ningen, så alle elever stimuleres og udfordres og bevarer lysten til lære fra 1. skole-
dag og hele vejen op igennem skoleforløbet. Vi glæder os til at udvikle dette spæn-
dende arbejde og se, hvad det bringer med sig i løbet af næste skoleår. 
 

Undervisningen 
Der er ingen tvivl om, at kerneopgaven på skolen er undervisningen. Jeg oplever i 
den grad et personale, der har et stærkt og vedvarende fokus på at udvikle under-
visningen og hele tiden være optaget af at gøre praksis endnu bedre.  
Et eksempel på noget nyt, som netop er afprøvet på 2. årgang, er et turboforløb i 
dansk, hvor læsevejledere, lærere fra den faglige specialundervisning og lærere 
med særlige kompetencer i at undervise i dansk som andetsprog i et forløb på 5 
uger har lagt rigtig mange timer ind på årgangen og i samarbejde med dansklærer-
ne givet eleverne et turboforløb i læsning og skrivning. Evalueringen viste rigtig 
mange positive resultater for eleverne på årgangen. Det er bestemt et projekt, som 
tåler gentagelse til næste skoleår. 
 

Kulturdag onsdag d. 31. maj kl. 16-20 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag d. 31. maj kl. 16-20, hvor årets 
store og traditionsrige kulturdag på afdeling Skjoldborgsvej finder sted. 
 
Jeg vil slutte med at ønske jer alle en dejlig påskeferie! 

Anne Bodil Jensen 
Afdelingsskoleleder 
Afd. Skjoldborgsvej 



 

Side 6 

Åben Skole på afd. Skjoldborgsvej 
 

Åben Skole er et samarbejde mellem kommunens folkeskoler og erhvervsliv, for-
eningsliv og kulturliv i Fredericia, som gennem praktiske oplevelser skal bidrage til 
at øge elevernes læring og give forståelse af, hvilket samfund eleverne vokser op i. 
Samtidig er Åben Skole-samarbejdet med til at variere undervisningen og højne 
kendskabet til lokalsamfundets muligheder. 
 
I Fredericia er der allerede rigtig mange Åben Skole-samarbejder i gang i de enkelte 
skoledistrikter. For at optimere dette gode samarbejde, så flere skoler kan nyde 
godt af det, sættes nu gang i en proces for at få skabt bedre overblik og systematik. 
Distriktsskolernes indsats koordineres derfor fremadrettet med de lokale Åben Sko-
le-samarbejdspartnere for at få de forskellige samarbejdsmuligheder dokumente-
ret. Denne dokumentation skal laves som en lille præsentationsvideo, som så kan 
give inspiration og viden til alle skoleklasser, der kunne være interesserede.  
 
Med baggrund i ovenstående kommunale tænkning om Åben Skole-samarbejde er 
Ullerup Bæk Skolen afd. Skjoldborgsvej blevet givet den opgave at fremstille en 
præsentationsvideo for indskolingsbørns brug af Madsby Legepark. Da præsentati-
onsvideoen skal inspirere indskolingsbørn, ligger det i kortene, at den – for at være i 
øjenhøjde – også skal laves af indskolingsbørn. 
 
Selve præsentationsvideoen skal laves i det kommende skoleår, men som meget an-
det, der skal have succes, kræver det, at man er grundigt forberedt, og at man får 
koordineret en masse aftaler. Denne store del af arbejdet foregår lige nu i denne tid. 
På den kortere bane glæder vi os over den spændende proces, der skal foregå hos 
os, og på den lange bane glæder vi os til at blive inspireret af alle de fine præsenta-
tionsvideoer, så vi i endnu højere grad kan samarbejde med erhvervs-, forenings og 
kulturlivet i Fredericia. 
 
Jens Lyndorff Hovmøller 
Afdelingsleder 
 
 



 

Side 7 

Uddannelse og job, afd. Skjoldborgsvej 
 

På 3. årgang har vi haft et emne om ønsker og tanker om fremtidig job. Vi har villet 
introducere eleverne for forskellige jobs, både nogle de kendte, og andre de slet  
ikke kendte til.  
 
Vi indkaldte eksperterne - forældre til årgangens børn - til at fortælle om deres job 
til vores morgensamlinger.  Vi har haft besøg af mange forældre med forskellige 
jobs, som kunne fortælle eleverne om, hvad de laver, hvad man skal kunne, hvordan 
man bliver det, og hvorfor deres job er spændende.  
 
Vi har hørt om at være politimand, selvstændig, HR-chef, mastemedarbejder og 
mange flere spændende erhverv. Forældrene har været meget engagerede, og flere 
havde lavet power point shows, nogen havde taget forskellige redskaber og værktøj 
med, og nogle medbragte merchandise og godter til eleverne.  
 
Eleverne har fået meget ud af det, og flere begynder allerede at drømme om, hvad 
de mon vil være, når de bliver voksne. 
 
Mette Høy  
Lærer på 3. årgang 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDhKezsI_TAhVmKsAKHfJgDXIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.uuvarde.dk%2Fuu-varde%2Fuddannelse-og-job.aspx&bvm=bv.151426398,d.ZGg&psig=AFQjCNEMt-D9RyCAbUM6QvPLjRA821F0UA&


 

Side 8 

Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej 
 
Glidende Overgang fra børnehave til fritid har nu været i gang i en måned, og 

børnene er så småt begyndt at falde på plads i børnegruppen og i vores rammer. Vi 
har de seneste uger arbejdet med forskellige temaer som personlig og alsidig udvik-
ling, musik og udtryk samt finmotorik og kreativitet.  
 

Fra april vil vi begynde at tage fat på at introducere børnene for skoledelen ved at 
have en eller to ugentlige dage, hvor vi laver opgaver, lærer at holde korrekt på en 
blyant og øver i at skrive eget navn. Vi vil også introducere dem til, hvordan mor-
gensamlingen foregår inde i børnehaveklassen, og hvad det betyder at have en gå-
makker og i hvilke situationer det gør sig gældende. Vi vil også starte op på at have 
en ugentlig maddag samt en bevægelsesdag, hvor vi går i gymnastiksalen og leger 
forskellige grovmotoriske og sociale lege.  
 

Vi vil fortsat uge for uge arbejde med forskellige temaer, og i ugen op til påske har vi 
selvfølgelig haft påsketema. 
 

Mange påskehilsner fra personalet i Glidende Overgang 
 

Drengeaktiviteter 
Da drengene er begyndt at bygge huler og leger krig og andre eventyrlege,             
har vi valgt, at vi i en periode efter påske arbejder med at lave egne våben af        
liggeunderlag og gaffatape. Dette vil foregå udenfor ved vores borde og bænke         
i det forhåbentlig gode vejr. 
 
 



 

Side 9 

I gymnastiksalen har  vi lavet masser af aktiviteter og vil forsat have aktiviteter af 

forskellig art. Når solen begynder at komme, trækker vi os ud til pavillonen og laver 
udendørs aktiviteter i stedet. Vi vil sætte gang i lege, hygge på græsset, hængekøjer 
og meget mere. 

 
 
  
 

 



 

Side 10 

I afdelingen for 2. klasserne sagde vi d. 1. marts farvel til 42 børn, som skulle star-
te på Damvej. I den anledning holdt vi en afskedsfest. Der mødte ca. 70 glade og 
festklædte børn op. Pigerne i de fineste kjoler med små tasker og dejligt parfume-
duftende. Drengene havde de sejeste frisurer, smart tøj og de havde heller ikke spa-
ret på duftevandet. Vi startede med disco i festsalen med høj musik og blinkende 
discolys. Derefter spiste vi pizza, drak sodavand og sluttede af med kæmpe kage-
buffet. Inden børnene blev hentet, havde vi de sjoveste konkurrencer. Både børn og 
voksne syntes, det var en rigtig god aften. 
 

Fra 1. april og frem til sommerferien tager alle SFO-børn fra 2. årgang på tur ud af 
huset. Vi bestemmer fra gang til gang, hvor vi tager hen. Vi går fra skolen kl. 14.00 
og er tilbage kl. 16.15. Vi vil bestræbe os på at besøge Fritidscenteret på Damvej 
mindst 2 gange om måneden, så de resterende børn kan lære huset og de voksne at 
kende, inden de selv starter på Damvej 1. august. 
 

Vi har stadig spilledag om onsdagen, børnene må gerne have deres egne telefoner 
med denne dag. 
 

Vores eftermiddage i 2. årgang er blevet lidt mere stille, så der er rigtig tid til hyg-
ge og nærvær. Vi får ofte besøg af børnene fra 0.-1. årgang. De nyder, at der er ro og 
plads til at forbyde sig i leg med biler, dukkehus, spille med en voksen m.m. 
 

Mange hilsner 
Brian, Marianne S., Elin og Kirsten 



 

Side 11 

Damvej 
 

Damvej/Glidende Overgang: I glidende overgang bød vi 1/3 velkommen til 42 nye 
børn. Glidende overgang er for børnene starten på noget nyt med rigtig mange nye 
indtryk og ting, man lige skal vænne sig til. Vi oplever, at alle er kommet godt i gang 
med den nye tilværelse. Vi ser frem til mange gode timer og oplevelser sammen. 
 

Siden sidst 
Har vi i januar afholdt et brag af en diskofest, hvor al den fede julemad blev godt og 
grundigt danset af. Sammen havde vi en super fantastisk festlig aften med masser af 
dans og god musik, forskellige konkurrencer og hygge. Det bliver helt sikkert ikke 
sidste gang, vi byder op til dans. 

 
 
 
 
 
 
 

Har vi også afholdt fastelavnsfest, hvor vi hyggede os med 
fastelavnsboller og saft, tøndeslagning og forskellige kon-
kurrencer bl.a. for bedste udklædning. Alle kom udklædt i 
sjove, flotte og fantasifulde udklædninger inkl.  personalet. 
Det var en super cool og en helt igennem sjov og festlig 
aften. På gensyn til næste år. 

Kreativt Liv 
Så er der en ny plan med kreative ting, der kan laves indtil sommer-
ferien. Vi skal lave forskellige billeder, hvor vi skiftevis arbejder med 
maling, papir og glimmerkarton. Der er også mulighed for at lave     
kinabøger, bogmærker, keramik-ugler, æsker, hjerter og meget andet. 
Mange af børnene, som benytter værkstedet Kreativt Liv, bruger tin-
gene som gaver til familien. I foråret er der Mors- og Farsdag og an-
dre mærkedage som konfirmation, som børnene kan lave en flot og 
personlig gave til. 

Vinder af bedste  
udklædning:  
Et køleskab! 
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Kommende arrangementer på Damvej 
Hår på Brystet 
I weekenden d. 29.-30. april deltager vi med to hold i det traditionsrige Hår på    
Brystet Dyst, som er en 42 kilometer hård gåtur spækket med sjove, fantasifulde og 
krævende udfordringer og prøvelser. Vi ønsker holdene en uforglemmelig oplevelse 
og al held og lykke med turen.  
 

Frem mod sommerferien vil vi i samarbejde med børnene planlægge og afvikle for-
skellige aktiviteter og arrangementer. Nærmere info følger. 
 

Fantasiverden på Damvej 
Fantasiverden byder på en masse spændende ting for tiden. Vi er i gang med et fæl-
les projekt om at lave et stort billede ud af små billeder af HC Andersens eventyr. 
Dette filte-projekt vil komme til at køre i perioder, så vi ikke bliver træt af dem  
Der er også blevet købt sparegrise, bakker, ymerskåle, stoffyld, kasketter, bøllehatte 
og stofposer hjem, så der er rigeligt at gå i gang med.  
 

Onsdags madtilbud 
Nu bliver det bedre vejr udenfor, og vi vil forsøge så vidt mugligt at rykke det meste 
af maden fra baren og ud i bålhytten.  
 

Pigeovernatning  
Vi afholdt pigeovernatning fredag d. 10/2. Der var 22 piger fra 3-6. klasse. Det var 
en aften fyldt med glade piger, som var i gang hele tiden. Vi spiste aftensmad sam-
men, og da vi var færdige, var pigerne delt ind i forskellige hjælpehold, som hjalp til 
med oprydning og igangsættelse af tingene, som skulle ske i løbet af aftenen.  
 

Efter aftensmaden blev der skuet op for X-factor og sat en masse kreative ting på 
bordet. Der blev lavet fastelavnsmasker til den helt store guldmedalje. På pigernes 
opfodring var der en konkurrence med flotte præmier. Der blev kåret to for mest 
kreative masker og to for de flotteste masker. 
 

Efter det havde pigerne selv besluttet at lave et talentshow, hvor man kunne stille 
op med noget, man synes man er god til. Det gik godt, og der blev sunget, klappet 
og danset en del. Ej at forglemme var hele baren fyldt med chips og slik.  
 

Da alle havde lagt sig til rette i salen, blev lyset slukket og igen en lille konkurrence 
indtræf. Der skulle fortælles den bedste ikke-uhyggelige godnathistorie. Det var vir-
kelig sjovt, og der kom rigtig mange gode bud.  
 

Vi vil gerne sige tusinde tak for en rigtig god aften! 
Mange hilsner fra Kirse og Brith  
 
SE BILLEDER PÅ NÆSTE SIDE  
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Byggeren 
 

Vi er ved at gøre forårsklar på vores udearealer, så vi vil i de kommende uger gå og 
rydde op og gøre klar til, at sommeren atter er over os. Det betyder, at der ikke går 
mere end et par måneder, før vi skal til at gøre vores pool klar til en forhåbentlig 
fantastisk dansk sommer. 
 

Der vil også begynde at være lidt flere aktiviteter udenfor, hvilket bl.a. betyder mere 
bål, så det kan sagtens være, at jeres børn kommer hjem og lugter værre end et rø-
geri fra Thyborøn, men det er bare duften af forår på Damvej. 
 

Med foråret kommer også lidt bedre vejr. Det betyder, at vi skal have malet og vedli-
geholdt vores huse, så hvis I har en spand udendørsmaling til overs, som I alligevel 
tænker at smide ud, så kom da forbi med den på Damvej, så skal vi nok få det brugt.  
 

Vi har et par tiltag i støbeskeen i forhold til at inddrage børnene i vores mange dag-
lige gøremål på vores udearealer og i forhold til vores dyr. Så hvis der er nogen, der 
sidder med lysten til være en del af et hjælpende hold udenfor, så henvend jer ger-
ne til Andreas eller Brith. Disse tiltag vil være noget, der kommer til at være i op-
start lige efter sommerferien, men vi vil gerne så småt begynde at præsentere det 
for de interesserede. 
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Aftenklub 
 

Da vi går lysere tider i møde, betyder det også, at vi begynder at være mere udenfor 
i aftenklubben med bål, fodbold, hockey osv. Selvom vi går mod lysere tider, så har 
vores værksted selvfølgelig også åbent om aftenen som det plejer, så man kan få 
stillet sine kreative lyster. 
 

Ellers byder april måned på et påskebanko, justdance konkurrence, smage/sanse-
aften, Cykelringridning, Quiz og kage-bage-aften. Så der er masser af sjove og spæn-
dende aktiviteter i vente, så ta vennerne under armen og kig forbi tirsdag eller tors-
dag aften. 
 

Som noget nyt i aftenklubben har vi indført børnemøder, da vi rigtig gerne vil høre, 
hvad aftenklubbens unge mennesker kan tænke sig at lave på Damvej. Hvis man har 
en idé enten til aktiviteter eller til hvad der måske skal købes ind, så er der nu mu-
lighed for dette den sidste tirsdag i måneden, lige efter den månedlige quiz. 
 

Vi glæder os til at se jer i aftenklubben! 
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Nyt fra afd. Skolesvinget 
 

Venskabsklasser/Hjælpsomhed 
Hjælpsomhed er et af vores indsatsområder i dette skoleår. Fredag d. 3. marts hav-
de Skolesvingets personale og elevråd arrangeret en trivselsdag, hvor eleverne skul-
le mødes i deres nye venskabsklasser. Hele dagen skulle eleverne hjælpe hinanden. 
De næste mange år vil eleverne på Skolesvinget skulle samarbejde i deres venskabs-
klasser. Samarbejdet vil både forgå på særlige ”hjælpsomhedsdage” og løbende 
henover skoleåret. På dette års trivselsdag foregik der mange forskellige aktiviteter. 
 

Freja og Laura fra 4. årgang skriver her lidt om, hvordan der blev arbejdet med   
venskabsklasser. 
 

Freja Kjerkegaard Andersen 4.a: 
Den 3. marts var der trivselsdag på Skolesvinget. Det var super hyggeligt. Vi lavede 
nogle forskellige værksteder. 3. klasse var sammen med Skovlodden. De var på Trel-
de Næs. 4. klasse var sammen med 0. klasse. De lavede forskellige værksteder fx. 
sugerørsmaling, lydbingo og engelsk. 5. klasse var sammen med 1. klasse. De lave-
de også værksteder som fx. håndværk og design. 6. klasse var sammen med 2. klas-
se. De bagte småkager. Alle forberedte sig rigtigt godt, og de mindre klasser var me-
get taknemmelige for vores forberedelser. 
  
Jeg går i 4. klasse og vi var sammen med 0.klasse til Venskabsdagen. Jeg var sam-
men med tre andre piger, og vi lavede sugerørsmaling. Børnene var rigtig positive 
og ville gerne lave det, vi bad dem om. Deres lærer sagde bagefter, at vi havde lavet 
nogle rigtig gode aktiviteter. Efterfølgende skal vi lave legegrupper med dem hver 
onsdag i ti-frikvarteret.  Personligt synes jeg, at det er en super god ide, som alle 
parter vil få stor glæde af. 
  
Laura Leonhardt Jensen 4.a: 
Fredag d. 3 marts var der trivsels- og venskabsdag på Skolesvinget. Vores klasse 
skulle være sammen med 0. klasse, og vi var delt op på 7 hold med ca. 4 på hvert 
hold. Vi skulle selv undervise de andre børn helt uden lærere. Alle holdene havde 
valgt en form for aktivitet, de ville lave. 
Nogen skulle spille fodbold, nogen skulle gå en tur, og nogen lærte noget i engelsk 
og spillede lydbingo, fik historie eller var på læseværksted.  
I vores gruppe skulle vi male med sugerør. Vi havde brugt meget tid på at forberede 
os. Jeg var sammen med tre andre piger. Vi havde ca. 20 min. med et hold.  
 
Og jeg havde en mega god dag. 
 
SE BILLEDER FRA TRIVSELSDAGEN PÅ NÆSTE SIDE  
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Billeder fra trivselsdagen på afd. Skolesvinget d. 3. marts 2017 
 

Samarbejde mellem afd. Skolesvinget, afd. Skjoldborgsvej og afd. Nørre Allé 
Ullerup Bæk Skolen er en skole på 3 matrikler, hvor der foregår et samarbejde på 
tværs både på ledelsesniveau, personaleniveau og elevniveau. Her følger nogle ek-
sempler på, at eleverne oplever aktiviteter på tværs af vores afdelinger: 
 
 Den årlige Ullerupiade sidst i juni. Ullerupiaden er en idrætsdag, hvor de ældste 

elever fra afd. Nørre Allé arrangerer forskellige idrætsaktiviteter for de to basis-
skoler.  

 I år har vores 3. årgange på Skjoldborgsvej og Skolesvinget aftalt en fælles dag d. 
4. maj, hvor eleverne mødes i Madsbyparken. 

 6. klasse har netop været til et volleystævne, hvor hold fra Skjoldborgsvej og 
Skolesvinget spillede mod hinanden. 

 
Marco fra 6.b beskriver her volleystævnet: 
En fredag formiddag var alle 6. klasserne på    
Ullerup Bæk Skolen i Fredericia Idrætscenter.  
Formålet var blandt andet, at man skulle ken-
de dem, man skulle gå i klasse med, når man 
skulle ind på Nørre Allé.  
 

Begge afdelinger havde øvet sig på volleyball 
i idræt og var klar. Da stævnet gik i gang, var 
der en god stemning mellem alle holdene. De 
14 hold kæmpede godt, men kun 12 hold kunne spille ad gangen. Da de mange   
nervepirrende kampe var afgjort, skulle de til finalen. Kampene varede 15 minutter, 
men finalen varede kun ti. Finalen var også spændende og nervepirrende.  Det var 
to hold fra Skjoldborgsvej, der kæmpede i finalen. Da kampen var afgjort, snakkede 
alle med hinanden. Begge afdelinger syntes, det var en god dag. De gik hvert til sit 
med tanken om alle de nye venner, de fik. 
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Overgangen til afd. Nørre Allé 
Ullerup Bæk Skolen lavede i slutningen af februar to informationsarrangementer  
for elever og forældre om linjevalgene på afd. Nørre Allé. 
Den ene arrangement var for alle elever og foregik på afd. Skjoldborgsvej. 
Det andet arrangement var en informationsaften for elever og forældre og foregik 
på afd. Nørre Allé. 
 

Sebastian og Emil fra 6.b og Laura fra 6.a har her beskrevet  
informationsdagen for alle elever 
 

Sebastian og Emil: 
Tirsdag d. 28. februar tog de to 6. klasser fra Skolesvinget bussen til Skjold for at  
høre om linjerne på Nørre Allé, som de fleste elever skal gå på efter sommerferien. 
De to 6. klasser syntes, det var en god tur. Der var 5 linjer, som man kunne vælge 
imellem, og det var et svært valg for mange. Der var mange, der fandt E-sport inte-
ressant, både nogle drenge og få piger. En lærer fra hver linje havde 2-3 elever med 
til at fortælle om linjerne og deres indhold. Vi sad blandt 6. klasserne på Skjold, som 
vi muligvis skal gå i klasse med efter sommerferien. Turen var ikke spildt. 
 
Laura: 
Tirsdag var jeg til orienteringsmøde på afd. Skjoldborgvej. Jeg syntes, at det, som 
eleverne og lærerne fortalte, var rigtigt spændende - især hvad de lavede i løbet af 
skoleåret, og at der var forskel på hvad man laver i 7. klasse og senere i 8. klasse. 
Det var meget mere spændende end folderen, vi fik. 
 
Torsdag aften tog Laura og far Stefan til åbent hus på afd. Nørre Allé for at høre 
om de fem linjer. Her følger deres oplevelse: 
 
Rigtig god orientering 
”Vi blev taget godt imod af både skoleleder, lærere og elever. Især eleverne var rig-
tig gode til at fortælle om deres oplevelser, svare på spørgsmål og forklare om lin-
jerne” fortæller far Stefan.   
”Jeg synes især eleverne var gode til at uddybe deres svar, når jeg spurgte dem” for-
tæller Laura. ”Det var også sjovt med smagsprøver på Mesterkok linjen, det smagte 
rigtig lækkert” fortsætter Laura.  
”Jeg var især begejstret over engagementet hos eleverne på Global linjen” fortæller 
far Stefan. 
”Et par gode dage om linjerne, så jeg glæder mig til det nye skoleår" slutter Laura. 
 
Hilsen Laura og far Stefan, afdeling Skolesvinget 
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Rynkebyløbet - en god måde at starte påskeferien på! 
Fredag d. 7. april løb alle børn på Skolesvinget til fordel for Børnelungefonden. For-
ældre/bedsteforældre/venner mm. fungerede som sponsorer for børnene ved at 
give et lille beløb pr. omgang barnet løb.  
Der skal herfra lyde en stor tak til alle, der har hjulpet med løbet - alle de voksne 
der har fungeret som sponsorer, og en særlig tak til alle eleverne der har løbet de 
mange kilomenter og dermed samlet ind til et godt formål. 
Udover alle de forældre, der har været sponsor for eget barn, har Byens Grønttorv i 
år sponsoreret et stk. frugt til alle børnene på Skolesvinget. Tak til Byens Grønttorv. 
 
Skole OL i atletik 
Onsdag d. 19. april tager Skolesvingets 4. og 5. årgang sammen med deres lærere til 
Vejle, hvor der er Skole OL i atletik. Eleverne har inden stævnet trænet forskellige 
atletikdiscipliner i idrætstimerne. Her ses lidt billeder fra sidste års Skole OL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolefesten torsdag d. 18. maj 2017 ”Det er fedt at lære”  
Skolefestens tema vil i år være ”Det er fedt at lære”. I ugen op til skolefesten er der 
emneuge, hvor elever skal arbejde i forskellige værksteder. Formålet med disse 
værksteder er, at eleverne skal opleve, at læring er sjovt og motiverende.  
 

Til selve skolefesten vil de forskellige værksteder og aktiviteter blive præsenteret for 
forældre og klassekammerater. Traditionen tro vil der også i år være skuespil fra 6. 
årgang i hallen, og der vil være diskotek i skolens gymnastiksal for de ældste elever. 
 

Info/evalueringsmøder 
 Tirsdag d. 23. maj kl. 17.00-18.30 er der informationsmøde for kommende 

0.årgang. Mødet er både for forældre og elever. 
 Tirsdag d. 23. maj kl. 19.00-20.30 er der informations/dialogmøde for alle     

nuværende forældre. På dette møde vil jeg bl.a. orientere lidt om klasse- og   
personalesammensætninger samt indsatsområder i kommende 
skoleår. 

 
I ønskes alle en rigtig god påskeferie! 
 
 

Lars Andersen 
Afdelingsskoleleder 

Afd. Skolesvinget 
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Fritidstilbud afd. Skolesvinget 
 

Bål i fritid på Skolesvinget 
Vi har fået en ny bålplads, som produktionsskolen har lavet til os. Hver tirsdag har vi 
så vidt muligt gang i bålet. Vi laver en lille smagsprøve af noget mad eller drikke. I 
bålprocessen involverer vi børnene, der hvor de kan være med. I løbet af året er de 
med til at save brænde, så der er masser af dejligt tørt træ, når vi skal tænde op.  
 

Vi har sat gang i et nyt projekt, hvor børnene dagen før er med til at forberede ma-
den til bålet. De har blandt andet hjulpet med at skrælle kartofler og gulerødder og 
skære det i tern.  
Nogle af børnene fra børnehaven Skovlodden har flere gange været med til at hente 
brænde og tænde op i bålet. Når bålet er tændt op, passer det med, at skolen er 
slut og skolebørnene får fri. 
 

Børnene hjælper med til at tilberede maden. Hvis det er suppe, henter de vand og 
kommer urter mm i. Er det brød, former de det selv, så det er klar til pande, pind 
eller potte. Når maden er færdig, spiser vi udenfor (hvis vejret tillader det). 
 

Efter maden bliver der ryddet op og slukket bål. Børnene hjælper med at hente 
vand til at slukke bålet og hjælper også gerne med at bære alle tingene på plads.  
Vi er glade for vores bålaktiviteter, hvor vi har hele institutionen i spil lige fra de helt 
små i børnehaven til de store børn i klubben.  
 

Smagsprøver af maden falder i god jord hos både 
vores egne børn, søskende, forældre og andre for-
bipasserende voksne.  
 

D. 25/4 holder vi en forældrekaffe/bål dag…     
Det glæder vi os til :-) 
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USU-bånd på Skolesvinget 
 
Just Dance er en af de foretrukne aktiviteter i vores daglige USU-bånd kl. 12.00-
12.30. Derfor har vi om mandagen en fælles aftale, der går ud på, at alle der har lyst 
går i gymnastiksalen. Vi nyder at se alle de glade børn, der bruger kroppen og laver 
en masse "fede moves". De børn, der ikke har lyst til at danse, går ud og leger en 
fælles leg. 
 
Børnene elsker at foreslå hvilken sang, vi skal danse til. Der er nogle klare favoritter, 
heriblandt en del gruppedanse. Vi har et stort mix af sange på vores playlister. I de-
cember var det julesange, der var det store hit, og kommer vi til at tænde for en nu, 
råber alle "jubiiiii" og tager opstilling og går i gang! 
 

Der er fuld fokus på dansen, når musikken spiller! 
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Skovlodden 
 

I sidste uge var de ansatte i Skovlodden på kursus i pædagogisk idræt sammen med 
2 andre daginstitutioner. Vi fik ny inspiration til bevægelse med børnene både i 
planlagte aktiviteter og i hverdagen. Med os derfra tog vi også tanken om at bryde 
rammerne og traditionerne ved kendte aktiviteter, så børnene kan lære nye bevæ-
gelsesformer. Vi skal være gode til at lave målrettede aktiviteter i det formelle læ-
ringsrum, samt have et godt øje på hvad de uformelle læringsrum også giver vores 
børn af kropslig læring. 
 
I marts har vi i Skovlodden arbejdet med emnet hjælpsomhed og samarbejde. Un-
der dette emne har børnene bl.a. skullet arbejde sammen om at designe og bygge 
et hus af mælkekartoner. Huset er nu færdigt og er stort nok til, at børnene kan lege 
i det. Det er blevet til et rum i rummet, hvor børnene hygger, læser og leger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi går foråret i møde med flere gode fællesdage 
Fredag d. 28/4 holder vi forældre arbejdsdag, så vi fredag d. 5/5 kan invitere vores 
bedsteforældre til en dejlig hyggedag i Skovlodden.  
Fredag d. 9/8 har vi traditionen tro Sommerfest, hvor vi siger farvel til skovuglerne - 
planlægningen er i fuld gang! 
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Nyt fra afd. Nørre Allé 
 

STIGENDE ELEVTAL igen! Udsigten til det kommende skoleår siger igen stigende 
elevtal på afd. Nørre Allé – på trods af et samlet dalende elevtal i Fredericia Kom-
mune. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at vi stiger fra 365 elever til 378 ele-
ver, men der er stadig lidt usikkerhed omkring tallene. Vi glæder os over dette, og 
der er faktisk klasser hos os, der nu er lukkede med 28 elever. 
 
Der er flere ting at glæde sig over på Nørre Allé. Vi er lige blevet udpeget i Frederi-
cia Kommune til at være én af de skoler, hvor der vil blive investeret i et bedre inde-
klima. Der er afsat et millionbeløb til os på det kommunale budget, og vi afventer at 
blive indkaldt til planlægningsmøder om, hvornår arbejdet går i gang. Møderne er 
lovet her i foråret 2017. 
 
Vi har desuden fået bevilget 25.000 kr. til en Tarzanbane i skolegården mellem 7. og 
8. årg. Banen skal etableres i løbet af sommeren. 
 
Vi besluttede for et års tid siden at ændre lidt på linjerne til dette skoleår, så vi på 
nuværende 7. årg. har linjerne: 
 
 IDRÆT 
 GLOBAL 
 DESIGN 
 MESTERKOK 
 eSPORT 
  
Vi har til det kommende skoleår kun justeret på navnet DESIGN, som er blevet til 
INNOVATION. Derudover er der lidt ændringer til indholdet. Vi har lige haft to arran-
gementer med 6. årg., og de har afgivet deres ønsker til linjer til det kommende sko-
leår. Vi er sammen med basisskolerne i fuld gang med at prøve at oprette de nye 7. 
klasser, men de sidste brikker i puslespillet er ikke faldet helt på plads endnu. 
 
Skolefesten i uge 6 – det gik jo nærmest fantastisk godt. Dejligt at næsten 400 men-
nesker kan holde en god fest med masser af dans, smil og godt humør. Temaet var i 
år sort/hvid, så skolen var flot pyntet, og der var fuld gang i diskoteket i Tumlesalen. 
Der har kun været positive tilbagemeldinger på festen! 
 
En ny undersøgelse vedr. karaktergennemsnit er igen offentliggjort. Fra at ligge på 
sidstepladsen er vi rykket op på en delt førsteplads i Fredericia, når vi kigger på   
Fredericias folkeskoler. Det viser bare, at der naturligt nogle gange vil være udsving.  
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Mesterkok har haft en lille konkurrence om at lave den bedste kartoffelmad. Jeg var 
heldig at være inviteret med som dommer og fik hermed lov til at smage på alle de 
flotte kartoffelmadder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god påske. 
 

 
Med venlig hilsen 
Nils Jørgensen 
Afdelingsskoleleder 
Afd. Nørre Allé 
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