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Side 2 

Distriktsskoleleder Jan Th. Voss 
 

Kære elever, forældre og medarbejdere 
Nu kommer elevernes påskeferie. Påskeæggene og påskeharerne 
venter lige om hjørnet. Vi håber, at solen vinder, og at alle nyder 
fritiden! 
 

Fredericias folkeskoler er under evaluering 
Med en ”temperaturmåling” kigger vore politikere skolen efter og spørger alle, som 
har med skolen at gøre, hvordan vi bedst kan udvikle den. Det bliver spændende at 
se, hvilke konklusioner vore politikere gør sig, og det bliver spændende at se, hvad 
de folkevalgte beslutter at forandre og udvikle, så folkeskolen bliver ved med at væ-
re ”det naturlige førstevalg”. 
 

Vi skal have en folkeskole, som alle folks børn mødes i, hvor alle elever lærer sam-
men og lærer at være sammen. Det er der brug for i en verden, hvor god og bære-
dygtig udvikling kræver, at vi er forskellige, og at vi med hver vores måde byder ind 
på hverdagens udfordringer. 
 

Man kan sige, at hvis vi alle var ens, så ville vi tabe værdien af forskellige svar på de 
svære spørgsmål. Så ville Danmark tabe sin konkurrenceevne! 
I Ullerup Bæk Skolen lærer eleverne at arbejde sammen! 
 

Skoleintra er under afvikling! Afløseren hedder ”AULA” 
Alle elever, forældre og skolefolk har i mange år lært sig at kommunikere, skrive, 
svare og aftale i SkoleIntra. Derudover har vi også benyttet andre IT -programmer 
omkring skolens virksomhed som f.eks. ”Meebook” og ”Tabulex”.  
 

Nu er der en ny IT løsning på vej. En løsning som efter planen skal afløse SkoleIntra 
og samtidig være det eneste sted man ”logger” på, når man skal kommunikere om 
skolens forhold. AULA er et IT program, som samler al information og kommunikati-
on omkring skolen under samme ”paraply”. Det vil sige, at man logger på AULA, og 
der kan man så både kommunikere med skolen, klassens lærere, pædagoger og le-
dere - og så er adgang til alle de andre programmer også samlet i AULA. 
 
Efter planen skal vi lukke ”Skoleintra” til august, og samtidig åbner AULA. Jeg kan 
berolige med, at flere forsøg på pilotskoler viser, at det er let og logisk at bruge  
AULA. Skolebestyrelsen er ved at revidere skolens kommunikationsstrategi, så den 
passer med de nye muligheder. Vi kommer med meget mere god information fra 
skolen omkring AULA løbende, indtil vi alle sammen er med! 

 
God fornøjelse med ”Skolenyt” – og god påskeferie! 

Venlig hilsen 
Jan Th. Voss 



 

Side 3 

Nyt fra afd. Skjoldborgsvej 
 

Traditioner er med til at definere skolens liv og kultur.  
En tilbagevendende tradition er at markere starten på påskeferien med deltagelse i 
Skolernes Sangdag. Det sker også i år, hvor vi d. 12. april sammen med 200.000 an-
dre skoleelever synger med DR Børnekoret og DR ULTRA. Tak til musiklærerne for 
jeres engagement i at lære eleverne disse sange. 
 
Faglighed, elevløft og progression 
I dette skoleår har vi et særligt fokus på elevløft. Hvordan kan vi løfte det faglige ni-
veau for den enkelte elev? Hvordan skal vi tilrettelægge undervisningen, så alle ele-
ver udfordres og mødes der, hvor de er i deres faglige udvikling?  
 

Vi arbejder med holddeling i dansk på alle årgange og i perioder også med holdun-
dervisning i matematik. Holdene sammensættes og justeres løbende, så eleverne 
møder tilpasse udfordringer i undervisningen. Der er lagt ekstra lærertimer ud til 
alle årgange, så der kan arbejdes med et ekstra hold, hver gang der er holdundervis-
ning i dansk. Det betyder, at der er færre elever på holdene end i klasseundervisnin-
gen. Vi har rigtig gode erfaringer med denne form for undervisning og fortsætter 
dette arbejde ind i næste skoleår. 
 

Vi er meget optagede af at følge den enkelte elevs progression. Flytter han eller hun 
sig fagligt? Vi følger elevens udvikling ved løbende evalueringer i undervisningen og 
ved brug af forskellige faglige prøver i starten og slutningen af skoleåret.  
 

Som en del af arbejdet med elevløft har personalet i januar arbejdet med motivati-
on og feedback i undervisningen. Efter vinterferien har alle deltaget i kollegial ob-
servation i dansk- og matematikundervisningen. Hver lærer har besøgt to kollegaer i 
undervisningen og observeret, hvordan motivation og feedback er i spil i klassen. 
Motivation og feedback er vigtige elementer i at løfte elevernes faglige niveau. 
 



 

Side 4 

Projekt Styrkelse af overgange i Fredericia:  
”Hjælp dit barn til en god start i dagtilbud og skole” 
Som noget nyt i år deltager Ullerup Bæk Skolen og Kirstinebjergskolen i et projekt, 
der er udarbejdet af sundhedsplejen i Fredericia. Projektet skal styrke børns over-
gang til skolen. Der har været afholdt overleveringssamtaler i daginstitutionerne i 
februar i forhold til de børn, der er startet i glidende overgang d. 1. marts. I samta-
lerne deltager forældrene, barnets primære pædagog, sundhedsplejen og en pæda-
gog fra glidende overgang. Tilbagemeldingerne på disse samtaler har været rigtig 
positive. 
 

I perioden fra d. 1.5. til d. 21.5. tilbydes hjemmebesøg til de familier, der har børn, 
der begynder i skole til august. Det bliver det enkelte barns primærpædagog, der 
inviterer og sidder for bordenden ved disse samtaler. Hjemmebesøgene fordeles 
mellem børnehaveklasselederne/lærerne på 0. årgang. 
 

Vi håber, at rigtig mange kommende forældre vil tage imod tilbuddet, og at det kan 
være med til at sikre en tryg overgang til skolelivet for vores kommende elever i 0. 
årgang.  
 

Vi inviterer til Informationsmøde for nye elever og forældre til 0. årgang  
tirsdag d. 21. maj kl. 17.00-18.30 på Skoletorvet. 
 
Kulturdag tirsdag d. 28. maj kl. 16-20 
Sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 28. maj, hvor vi holder kulturdag for alle elever og 
forældre med sang, musik, optræden, boder, udstilling og meget mere. 
 

Rigtig god påskeferie til alle elever, forældre  
og hele personalet på afdeling Skjoldborgsvej 

 
Anne Bodil Jensen 

Afdelingsskoleleder 



 

Side 5 

2.D og 5.F er venskabsklasser på afdeling Skjoldborgsvej 
 

“Yes! Vi skal være sammen med vores venskabsklasse i dag.” Sådan lyder det i 5F, 
hver gang vi skal mødes.  
 

Klasserne har været venskabsklasser, siden de gik i 1D og 4F. Det første skoleår plan-
lagde vi at mødes en gang om måneden i dansk. Her læste eleverne i makkerpar. De 
små læste for de store og omvendt. I dette skoleår har klasserne mødtes to gange 
om måneden. En lektion i dansk, hvor de fortsatte med læsning. Dansk er sat i bero 
for dette skoleår, da 2. klasserne har danskhold i den lektion. En lektion i matema-
tik, hvor de arbejder på matematikfessor. De har bl.a. arbejdet med emnerne klok-
ken og brøker.  
 

Vi lærere synes, det er en fed måde at mødes på tværs af skolen. Vi oplever, at alle 
eleverne, store som små, trives godt, og at alle får et positivt udbytte.  
 

Vi har spurgt eleverne:  
Hvad laver I, når I mødes med venskabsklassen?  
 

“Vi laver opgaver på matematikfessor og læser.”  
Josefine 5.F og Jasmin 2.D 
 

“Vi skal finde dyr. Vi laver matematik. Vi spiller 4 på stribe. 
Vi læser med vores venskabsmakker.”  
Maya 5.F og Jousef 2.D 
 

“Vi spiller 4 på stribe, og det er sjovt.  
Vi laver matematikfessor, og vi spiller spil udenfor.”  
Lucas PC. 5.F og Jasem 2.D 
 

Hvordan synes I, det er at mødes? 
 

“Vi synes, at det er rigtigt hyggeligt. Det er også godt, fordi 
så bliver man venner med nogle, som man måske ikke lige 
var blevet venner med, hvis man ikke havde haft det her.” 
Josefine 5.F og Jasmin 2.D 
 

“Det er sjovt, når vi laver ting sammen. Det er spændende,  
fordi vi møder andre, vi ikke kender og er sammen med  
andre, som man normalt ikke vil være sammen med. Det er 
anderledes, fordi det er noget, man normalt ikke laver i  
timerne.” Maya 5.F og Jousef 2.D 
 

“Vi synes, det er godt at mødes, fordi så lærer vi hinanden 
at kende . Jeg lærer ham at regne.”  
Lucas PC. 5.F og Jasem 2.D 
 

Kasper og Nataly, lærere på 2. årgang 
Sofie, lærer på 5. årgang 
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Naturfagsmaraton 
 
På 5. årgang havde vi Naturfagsmaraton i hele uge 14. Det er en konkurrence for 5. 
og 6. klasser, hvor elever skal løse naturfaglige opgaver. Arbejdsmetoden i Natur-
fagsmaraton er bygget op omkring den nye engineering-didaktik udviklet i projektet 
”Engineering i skolen”. Populært sagt er der tale om, at eleverne arbejder med 
praktiske løsninger på praktiske problemstillinger, samtidig med at de lærer om  
naturvidenskab og teknologi. 
 
Elevernes løsninger på opgaverne blev brugt på konkurrencedagen tirsdag d. 9/4, 
hvor forskellige skoler samledes i Fredericia Idrætscenter og fik arbejdet bedømt og 
måske præmieret. 
 
Eleverne er gået ind til opgaverne med stor entusiasme og ihærdighed, og det har 
udmøntet sig i nogle meget kreative og iderige løsninger. 
 
Venlig hilsen 5. årgang 
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Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej 
Af pædagogisk fritidsleder Pernille Aabom 
 
Mandag d. 1. april tog fritidstilbuddet på afdeling Skjoldborgsvej imod en ny medar-
bejder. Hun hedder Tanja og er uddannet pædagog. Tanja er ansat i en fast stilling 
og tilknyttet vores glidende overgang. Læs herunder Tanjas præsentation af sig selv: 
 

Mit navn er Tanja Møllebæk Knudsen. Jeg er 32 år, og jeg er opvok-
set og bor i Fredericia sammen med min kæreste Martin og vores 
søn Malthe på 10 måneder. Jeg er uddannet professionsbachelor-
pædagog og tiltræder som pædagog hos Ullerup Bæk Skolen, afd. 
Skjoldborgsvej SFO pr. 1. april 2019, hvilket jeg har set meget frem 
til. Jeg er aktiv inden for sport - både håndbold, svømning, fitness og 
løb. Jeg er også klar på at spille en fodboldkamp.  
 

 

Hvad lærer dit barn, når det går i SFO?  
 Skolen og SFO’en er for mange børn en stor del af deres dagligdag. SFO’en er ikke 
bare et pasningstilbud. SFO’en er en vigtig og lærerig del af børnenes hverdag, hvor 
det enkelte barn får mulighed for at udvikle flere kompetencer, der er med til at 
styrke det enkelte barn i mødet med skolelivet.    
  

Det er tirsdag eftermiddag, og klokken er lidt over fire. Peter går en tur rundt i SFO’-
en og spørger, hvem der vil være med til “Hyggetid”? Peter siger: “Kom og vær med. 
Jeg har fundet på en ny leg med frisbee’s. Det bliver mega sjovt”.  
 

Børnene stimler sammen om Peter og ser nysgerrigt til, mens han stiller det sidste 
op og fortæller lidt om, hvad legen går ud på. Aktiviteten går ud på, at man skal sky-
de frisbee’s i to mål-kurve, som står på gulvet. Ca. 10 børn stiller sig klar til at skyde 
på skift. I starten flyver flere frisbee’s af sted i lokalet, og det er om at holde på hat 
og briller.  
 

Hurtigt finder Peter og børnene ud af, at de skal have lavet en synlig linje, hvor del-
tagerne skal stille sig bag, så der kun er én ad gangen, der må skyde. Peter sætter 
en minestrimmel op mellem to stole, og børnene får selv fordelt sig i to rækker. Bør-
nene taler med hinanden om, hvordan rækkerne skal være, hvem der skal stå hvor 
og udveksler ideer til skud-strategier.  
 

Legen går i gang igen, og der er stor begejstring hos børn og voksne. Flere voksne 
fra SFO’en stiller sig også op i køen og vil være med. Der bliver heppet og grint. Plud-
selig rammer en frisbee i en tom skraldespand. Det er til stor morskab for alle, og 
hurtigt foreslår børnene, at man også kan få point for at ramme skraldespanden. 
Peter træder til og stiller to skraldespande op, som også kan bruges som mål ... 
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… Der bliver grint og heppet både blandt børnene, som er med i aktiviteten, men  
også dem som sidder og kigger på. 
 

Pludselig er der uoverensstemmelse mellem to drenge i rækken. De er uenige om, 
hvem der stod forrest. Peter snakker med drengene, og de kan ikke rigtig blive enige 
om, hvem der egentlig stod forrest. De kommer frem til, at det jo også er lige meget, 
og det er bedre bare at lege videre.  
 

Stemningen er fortsat høj i lokalet, og frisbee’s flyver afsted. Der bliver snakket tak-
tik, hvor kraftigt man skal skyde, og hvornår man må hente sin frisbee, så der ikke er 
nogen, som får en frisbee i hovedet. Legen fortsætter næsten til lukketid.   
  

Hvad lærer børnene i legen? 
1. Børnene lærer at indgå i et socialt fællesskab med børn og voksne.  
2. Børnene lærer at skabe nye venskaber gennem legen.  
3. De lærer, at det er sjovt at prøve nyt sammen med sine venner.   
4. De lærer om hinandens kompetencer - Hvad er mine kammerater gode til.  
5. Børnene fik øvet sproget og lærte noget om at kommunikere med andre, for-
handle, lave aftaler og indgå kompromiser.     
6. De lærer at samarbejde.  
7. Børnene lærer at tænke og udtrykke sig, når de fx kommer med nye ideer til, 
hvordan legen kan udvikles.  
8. Vi lærer køkultur og at vente på tur.  
9. Vi lærer noget om taktik og strategier.  
10. Børnene bliver udfordret motorisk og lærer om, hvor mange kræfter de skal 
bruge, når der skydes med frisbee’s.   
11. Vi lærer noget om øje-hånd koordination.  
12. Børnene lærer at prøve nye udfordringer og turde selv.   
  

Tid til leg  
Måden børnene leger på i SFO’en er anderledes end i klassen og de korte frikvarte-
rer. Pladsen til leg i SFO’en er med til at styrke deres sammenhold med både klasse-
kammerater, men også på tværs af klasser og årgange.   
  

Det er i SFO’en, at børnene får mulighed for at afprøve og eksperimentere gennem 
tid til leg og aktiviteter, og det er med til at styrke barnets læring, udvikling og triv-
sel. Legen og det at skabe nye venskaber er en stor del af det at gå i SFO. Det at ha-
ve venner er helt centralt for det enkelte barn og dets trivsel. Det er i samværet 
med andre, at barnet får mulighed for og frihed til at søge, afprøve, undersøge, ek-
sperimentere og undres over sig selv og sin omverden.    
 

Det som vi kan i SFO’en er at give plads til at lege gennem et tilbud af aktiviteter, 
plads til selvvalgte lege og nærværende voksne.   
  

Det er i det sociale fællesskab i SFO’en, i aktiviteterne og i legen,  
at fundamentet for at lære i skolen bliver skabt.  
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Fælles 
Vi har lavet et nyt tiltag med vores ind- og udkrydsning. Det fungerer rigtig godt, og 
børnene er forsat gode til at trykke, hvor de er henne, samt huske at få trykket sig i 
skole og igen tilbage til SFO’en eller hjem. Tak til jer forældre for jeres hjælp i dette.  
 
Vi har startet op på vores udeaktiviteter, og der er igen masser af liv på legepladsen, 
sportspladsen og multibanen.  
 
Vi har også haft Anders på kursus i Sløjd, og derfor er vi nu kommet endnu mere i 
gang med at bruge sløjdlokalet. Det bliver til mange fine kreationer, og børnene har 
en dejlig iver, når de er i gang.  
 
Vi har også budt de små nye børn velkommen. Det er dejligt at se, at alle de ”store” 
børn og de børn, som er vant til at være i SFO’en, tager så godt imod de nye. Der er 
gamle venskaber fra børnehaven, der blomstrer op igen, og der er masser af hjælp 
at hente ved de ”store” børn. F. eks. var det utrolig dejligt at opleve, hvordan både 
0.og 1. klasser hjalp med regler i festsalen, hvor der blev spillet stikbold. Dette bille-
de har vi set i hele SFO’en, og det er dejligt. Stor ros til jeres børn.  
 
I vinterferien var vi på tur til Økolariet i Vejle. Vi tog med toget, og alle nød turen. 
I Økolariet var børnene meget optagede af udstillingerne omkring vand og genbrug.  
Højdepunktet var dog, da vi smagte insekter - både ristede melorme og fårekyllin-
ger der smagte af barbecue. Børnene var mega stolte og syntes, det var fedt at få et 
klistermærke med hjem, hvor der stod, at de havde smagt på insekter. 
 
Til sidst vil vi fortælle, at vores skurvogn skal have et nyt navn. Det bliver børnene, 
der skal stemme om navnet. Vi glæder os til at se, hvad de vælger.  
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Nyt fra Glidende overgang 
Det er nu en måned siden, vi bød de nye børn velkommen. Vi er kommet godt i 
gang med vores temaer, og det er dejligt at se, hvordan børnene finder nye venner 
og leger godt sammen. Den første tid har vi fokuseret meget på, at børnene hver 
især har kunnet finde sin plads i de nye rammer. Vi har arbejdet meget med struk-
tur, og med hvad der forventes, når man er et skolebarn. Dagligt har vi arbejdet 
med rim og remser, piktogrammer, sange og sociale lege. 
 

Vi har også haft masser af bevægelse, hvor vi blandt andet har været på nogle ture 
ud af huset, og vi har haft yoga, dans, kickboxing, stafet, forskellige løbelege og ud-
tryk gennem drama og bevægelse. 
 

Det næste stykke tid vil vi sætte fokus på venskaber og dyrke de gode relationer, 
som er ved at forme sig. Dette vil vi gøre igennem forskellige lege og planlagte vok-
senstyrede aktiviteter, og vi vil også indføre det at få en legemakker og lære at give 
plads til andre. 
 

I ugen op til påskeferien har vi et påsketema, hvor vi blandt andet har været kreati-
ve, og så sluttede vi ugen af med en påskefrokost for alle børnene, hvor vi pyntede 
fint op og lavede maden med børnene. Det var rigtigt hyggeligt. 
 

Efter påske tager vi fat på et tema omkring farver, som vil byde på en masse læring 
og kreativitet, og som tiden går, og vejret bliver bedre, vil vi også bruge flere af vo-
res timer sammen med børnene udenfor, hvor vi skal igennem et strandtema og et 
indianertema. 
 

En stor ros til jeres børn, som har taget godt imod det at starte i Glidende overgang. 
Vi glæder os til en masse sjov, hygge og læring de næste par måneder. 
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Nyt fra 0. – 1. Årgang 

Det summer af liv i SFO’en, og vi møder hele tiden glade børn.  
I gymnastiksalen bygger vi huler med madrasserne, svinger i tovene og lander blødt 
på madrasserne. Vi bygger med de store klodser og laver flere sjove legerum, hvor 
der leges mor, far og børn, Zoologisk Have og flere forskellige lege omkring madras-
ser og klodser. Der bliver også spillet stikbold, fodbold, badminton og meget mere.  
I Spar Es leger vi med legoklodser og bygger veje og byer på gulvet. Vi leger med al-
le dyr og trælegetøjet på gulvet. Dukkekrogen har fået et nyt “nabohus”, som allere-
de er beboet med flere dukker. 
 
I Spillerummet laver vi “gamer-bord” med Uno-turnering, fingerstrik og tegner 
flotte tegninger, som næsten bliver “levende”… 
 
På legepladsen leger vi “politi og røvere”, “mor, far og børn”, og der bliver solgt 
“brød og kager” fra Gårdbutikken.  
 
Vitser og gåder bliver livligt fortalt til alle, som vil lytte til glade og friske børn. 
Fodbold og hockey spilles aktivt på multibanen på tværs af alle årgange, store som 
små. 
 
Det er nogle af alle de faste ting, som foregår i SFO’en. Herunder kan du læse om 
nogle af vores projekter, som vi har haft gang i eller skal have gang i.  
 
Vi har denne gang samlet et par udtalelser fra børnene, som vi gerne vil dele med 
jer. Det har vi kaldt ”Hørt i SFO’en”.  
 
To drenge spiller bordtennis.  
Pædagogen siger til dem, at de skal huske at ramme bolden. 
Den ene dreng svarer, at der er jo mange sider på en bold.  
 
Hørt ved morgenbordet: 
“Min bror og jeg kan ikke finde ud af at dele maden i müsli-posen ... for der er ikke 
lige meget i posen”. 
 
Robotværksted 
I tre uger fik børene i SFO’en lov til at undersøge, hvad der gemte sig inde i forskelli-
ge elektroniske komponenter lige fra PlayStation 4 til computer og printer. Og me-
get mere. Der var en flittig aktivitet på værkstedet i ”skurvognen”.  
Billeder på næste side... 
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Her er et lille uddrag af, hvad der blev frembragt af kreativitet og kunstværker. 
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Bålhuset 
Vi bruger bålhuset hele året, hvor vi hen over vinteren har snittet pinde og kløvet 
brænde. Der er en dejlig ro i bålhuset, som både børn og voksne nyder godt af. Der 
er masser af plads til de små hyggelig samtaler, og der er plads til at få vendt stort 
og småt. Vi har indkøbt en ny brændekløver, så børnene kan hugge brænde. Det 
fungerer på den måde, at træet placeres i brændekløveren, og så slår børnene med 
en hammer for at kløve træet. De får virkelig brugt deres muskler, når de hamrer 
igennem.  
 

Hver fredag er der bålmad - det er et pædagogisk måltid som et supplement til 
eftermiddagsmaden. Vi har fået suppe med diverse grøntsager og en del hvidløg, 
bananpandekager, ristet brød med diverse tilbehør, brændte mandler og meget an-
det. Børnene bliver inddraget i processen og er med til alt, hvad vi finder forsvarligt.      
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Sommerfugle 
Igen i år skal vi have sommerfuglelarver. Vi skal  
følge udviklingen fra larve til puppe og til den  
endelige sommerfugl. Vi holder igen en sommer-
fuglefest, hvor sommerfuglene skal slippes løs i 
naturen. Det var rigtig hyggeligt sidste år, og vi 
glæder os til endnu en god dag med alle jeres 
’dejlige børn. Følg gerne med i sommerfugle-
processen, der kommer en dato for sommerfugle-
festen, så snart vi har en nogenlunde ide om, 
hvornår de er klar til at blive sendt af sted.   
 
Planteskole i skurvognen 
Som noget nyt opretter vi en planteskole, hvor børnene kan så bl.a. blomsterfrø, og 
hvor de kan passe og pleje dem, til de er store nok til, at de skal plantes ud i vores 
blomsterkummer.    
Skolen har fået en række plantekasser ved skurvognene, og her har vi været så hel-
dige, at der også er blevet en til os. Det glæder os, at det kan komme jeres børn til 
gode, og vi glæder os til at få gang i vores nye planteskole.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt fra 2. årgang 
Den 26. februar holdt vi Discofest. Børnene mødte festklædte og forventningsfulde 
ind kl.18 og fik hurtigt sendt deres forældre hjem igen, så festen kunne begynde.  
Vi startede med disco i festsalen, og derefter var der pizza og sodavand i lange ba-
ner i vores to “restauranter”. Desserten bestod af en kæmpe kagebuffet. Forældre-
ne havde bagt de flotteste og lækreste kager. Børnene forsynede sig flere gange og 
nød lækkerierne i fulde drag. Inden det var slut, nåede vi nogle sjove konkurrencer, 
og kl.19.30 blev nogle glade og trætte børn hentet. 
 

Vi ønsker alle en god påske og glæder os til endnu  
flere gode oplevelser sammen. 

Fra alle os i Fritid 
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Damvej 
 
Glidende overgang 
Velkommen til de 36 nye børn i glidende overgang pr. 1 marts. fra Afd. Skjold til Afd. 
Damvej. Vi ser frem til mange gode timer og oplevelser sammen jer.  
 
Mandag d. 1. april tog fritidstilbuddet på afdeling Damvej imod to nye medarbejde-
re, Gûlsûm Karaca og Jakob Voss. Læs herunder deres præsentation af sig selv: 
 

Kære børn, forældre og kollegaer 
Mit navn er Gülsüm. Jeg er 26 år, og jeg er gift med min mand Salih. 
Jeg er ansat som pædagog pr. 1. april i Distrikt Ullerup Bæk. Jeg har 
et stort kendskab til lokalområdet, da jeg selv er født og opvokset i 
Fredericia. I starten af min ansættelse vil min primære arbejdsgang 
være i Klub Korskær og fritidstilbuddet på Damvej. Jeg har glædet 
mig rigtig meget til at lære jer forældre og børn at kende - og ikke 
mindst mine kollegaer.  

Det essentielle i vores arbejde som pædagog er at kunne have et godt forældresam-
arbejde med gensidig respekt og dialog til gavn for børnenes trivsel. Jeg interesser 
mig blandt andet for børn og unges ageren på sociale medier, jeg holder mig ajour 
på området og er opmærksom på at vejlede og guide børn og unge, så de danner et 
sundt forhold til sociale medier.  
 

Kære elever, forældre og ansatte på Ullerup Bæk Skolen  
Mit navn er Jakob Voss, jeg er 26 år og er opvokset i Middelfart. 
Jeg blev færdiguddannet pædagog i sommeren 2018. 
D. 1. april er jeg tiltrådt stillingen som pædagog i Distrikt Ullerup 
Bæk. Det betyder, at jeg fremadrettet vil være at finde i 6. klasse, 
hvor jeg vil have en støttende funktion i form af understøttende 
undervisning. Ligeledes vil jeg tilbringe tid med de unge på Dam-
vej, når klokken slår 14, hvor jeg gerne vil åbne op for musikloka-

let, spille pool, være fysisk aktiv udenfor mm. Jeg bruger endvidere også tid i med-
borgerhuset/Klub Korskær, hvor jeg vil gøre mit for, at vi kan tilbringe nogle hyggeli-
ge aftener sammen. 
Som menneske er jeg meget åben, smilende og imødekommende, så skulle I få lyst 
til at henvende jer til mig med et spørgsmål eller to, så er I mere end velkomne. 
Jeg ser frem til at møde jer alle og til et godt samarbejde. 
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Kreativ Liv 
I løbet af foråret er der masser af spændende kreative ting at lave på værkstedet. Vi 
skal bl.a. male og modellere sjove figurer. Foråret er også tiden, hvor børnene kan 
lave gaver til konfirmationer i familien, til Mors og Fars dag. 
 
Fantasiverden 
Nu bliver det snart bedre vejr, og så vil fantasiverden 
derfor være rykket ud på byggeren og lave kreative 
ting. De dage, fantasiverden er åben, er der mulighed 
for at lave tegninger, stryge glimmer på stofartikler, 
eller dekorere bøger, blyantsholdere eller hvad der 
ellers er i træ. Der bliver også lavet fede nøgleringe, 
keyhanger eller porcelæn.  
 
Mad 
Mad er fortsat hver torsdag fra ca. kl. 14.15 – 15.30. 
Som altid er det forskelligt, hvad der er på menuen. Maden serveres enten inde i 
baren eller ude i bålhytten – her var der f.eks. kyllingeburger på menuen torsdag 
inden påske.  
 
Nu, hvor foråret er på vej, har vi stort fokus på at gøre os klar på byggeren. Vi har 
været i gang med at bygge huse og generelt gøre stedet mere forårsklar. Med to nye 
ansatte på Damvej forventer vi, at vi kan være flere voksne udenfor i kraft af, at flere 
børn også rykker ud. Det vil gøre plads til flere forskellige aktiviteter, samtidig med 
at de hjælpsomme børn kan være med til at pleje og fodre dyrene.  
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Derfor bliver der endnu mere tid til, at børnene kan være sammen med kaninerne 
og de andre dyr. Vi får bl.a. købt flere seler til kaninerne snarest, så endnu flere kan 
få glæde af dem.  
 
Derudover har vi været i gang med at samle og skære brænde, så vi kan få gang i en 
masse bål og hygge henover foråret og sommeren.  
 
Nu er der heller ikke lang tid til, at vejret bliver godt nok til, at man kan bruge vores 
swimmingpool. I den forbindelse vil vi gerne huske jer forældre på, at børnene skal 
have badetøj og håndklæder med. Vi vil prøve at informere om det, når vi kommer 
nærmere, men ellers er det godt lige at huske det selv også.  
 
Vi glæder os til en masse udendørsaktiviteter, hvor vi rigtigt kan nyde forårsvejret. 

 
Aftenklub 
Efter sommerferien er der mulighed for, at den kommende 4. årgang kan gå i Junior 
Aftenklub. Aftenklubben er åben tirsdag og torsdag aften fra kl. 17.30 - 20.30.  
Hvis man er nysgerrig på, hvad Aftenklub er for noget, og hvad vi laver, så er man 
velkommen til at komme på besøg to gange inden sommerferien og to gange efter 
sommerferien, inden man skal melde sig ind. 
 
Vi håber, at I har lyst til at gå i Aftenklub efter sommerferien, hvor I jo er gamle nok 
til det :-) Inden længe vil vi komme rundt i klasserne med flyvers som en reminder 
om tilbuddet i Aftenklubben. 
 
Vi håber, at vi ses!  
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Nyt fra afd. Skolesvinget 
 

Så blev det påskeferie og alle Skolesvingets elever sluttede af med det årlige påske-
sponsorløb.  
 
Diabetesløb 
Det er efterhånden blevet en fast tradition dagen før påskeferien, at eleverne løber 
til fordel for en god sag. I år har vores elevråd besluttet at sætte fokus på børn med 
diabetes. Skolesvingets elever møder diabetes i hverdagen, da tre af deres klasse-
kammerater har denne sygdom.   
 
Elevrådet har i samarbejde med Diabetesforeningen stablet 
løbet på benene. Byens Grønttorv og Netto på Bredstrupvej 
har været så venlige at sponsorere æbler og juice til børnene. 
 
Mogens Sandbæk, lokalformand for Diabetesforeningen, udtaler: 
”I Diabetesforeningen er vi dybt taknemmelige og rørte over, at eleverne har valgt, 
at de gerne vil løbe for børn med diabetes. Tak til alle børn på Skolesvinget”  
 
Projektuge på Mellemtrinnet 
4. 5. og 6. årgang har i hele uge 14 arbejdet med projektopgaven. Projektopgaven 
er en tværfaglig opgave, som i 9. klasse er en del af afgangseksamen.  Børnene skal 
lære at arbejde ud fra en problemformulering.  
 
Emnet for hele mellemtrinnet har været FN’s 17 Verdensmål. Alle elever har arbej-
det hårdt og koncentreret hele ugen, og de mange spændende projekter blev frem-
lagt i løbet af uge 15. Arbejdet er både foregået i grupper og individuelt. 
 
6.A havde fx valgt at invitere forældre til åbent hus fredag d. 
5/4, hvor de havde mulighed for at se de forskellige produk-
ter/fremlæggelser.  
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Elevtal 2019-2020 
Indskrivningen til kommende 0. klasse faldt i år sådan ud, at der skal oprettes to 0. 
klasser efter sommerferien. Der vil være ca. 21 elever i hver 0. klasse næste skoleår. 
Det betyder, at Skolesvinget fra næste skoleår vil være med to spor på alle årgange. 
I alt vil der være ca. 300 elever på skolen fra august 2019.  
De mange elever og udvidelse af antallet af klasser medfører en række udfordringer 
med antallet af klasselokaler. Dette har vores byråd i Fredericia heldigvis lyttet til. 
 
Renovering af Skolesvinget 
Vi glæder os meget over, at Fredericia Byråd har besluttet, at der skal igangsættes 
en renovering af Skolesvinget. Herfra skal der lyde en tak til byrådet for at prioritere 
dette. 
Vi er efterhånden også meget presset på skolen mht. plads og indeklima. 
Renoveringen har både til hensigt at forbedre indeklimaet og skabe bedre plads/
rammer for eleverne. 
1. etape af renoveringen er, at der sættes en pavillon op, hvor klasserne løbende 
kan være, mens renoveringen står på. Denne pavillon står klar, når eleverne møder i 
skole efter sommerferien. 
 
Vigtige datoer: 
Skolefesten d. 23. maj 
Skolefestens tema vil i år være ”Vores Verden”.  
I emneugen op til skolefesten arbejder alle årgange med dette tema, og der vil være 
udstillinger rundt på skolen til selve skolefesten. 
Traditionen tro vil der også i år være skuespil fra 6. årgang i hallen samt diskotek i 
skolens gymnastiksal for de ældste elever. 
Info/evalueringsmøder 
D. 28. maj kl. 17.00-18.30 er der informationsmøde for kommende 0. årgang.  
Mødet er både for forældre og elever. 
D. 11. juni kl. 17.00-18.30 er der informations/dialog-møde for alle nuværende for-
ældre. På dette møde vil vi bl.a. orientere lidt om klasse- og personalesammensæt-
ninger, indsatsområder og den forestående renovering. 
Reception for 6. årgang 
D. 27. juni kl. 16.30 holder vi en reception for 6.årgang, hvor vi officielt siger farvel 
og sender dem videre til afd. Nr. Allé. 
 
I ønskes alle en god påskeferie. 
 

 
 

Lars Andersen 
Afdelingsskoleleder 
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Fritidstilbud afd. Skolesvinget 
 

Atletik i SFO: Et samarbejde mellem skole og fritid  
 
I SFO har vi i april måned et tilbud om at lave atletik hver torsdag fra kl. 14 til ca. 
15.15. Det er Anders Holm (lærer), der har taget initiativ til dette tiltag, og Majse fra 
SFO hjælper til. 
 
Ideen er, at børnene skal få en fornemmelse af, hvad atletik går ud på. Det bliver i 
alt til tre gange med atletik. Første gang har vi haft fokus på forskellige former for 
løb, en gang bliver med fokus på længdespring og en gang med fokus på boldkast. 
Det er helt frivilligt for børnene, om de har lyst til at deltage.  
 
Lørdag d. 27/4 er der regionsstævne på Vejle Stadion, som Anders og de børn, der 
har lyst, tager op til. Vores elever fra 5. årgang deltager ved Skole Atletik d. 24/4, så 
kom og vær med! 
 
Det har været super dejligt at opleve et initiativ ind i fritid fra en af vores lærere. 
Det betyder meget, at vores samarbejde er så velfungerende, at vi kan give noget 
godt til hinanden, som særligt kommer vores børn til gode… pædagoger ind i skolen 
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Nyt fra Skovlodden 
 
Fredag d. 5/4 havde vi arbejdsdag i Skovlodden, og der 
blev knoklet godt igennem. Plantekasserne blev gjort 
klar til beplantning, skuret blev ryddet op, og der blev 
gravet huller. Vi var også så heldige, at der kom nogle 
SFO børn, der gerne ville hjælpe til. Det var en dejlig dag 
med 12 hjælpende forældre samt børn. Vi sluttede da-
gen af med aftensmad og hyggeligt samvær. 
 
I den kommende tid arbejder vi med temaet ”Spirer”. 
Det betyder blandt andet, at vi begynder at arbejde med 
at få flaget til ”De grønne spirer”.  For at få flaget skal vi 
dokumentere, at vi arbejder med temaet natur hen over 
hele året.  
 
Vi er allerede begyndt at spire kartofler inde i huset, så 
de snart kan komme i jorden. Ellers er kasserne klar til 
vores bedsteforældredag fredag d. 3/5 kl. 12-14.  
 
Børn i madprocesser: Der bliver fortsat arbejdet med 
at lave spændende og sjove retter sammen med børne-
ne om torsdagen. Der er her ingen tvivl om, at ægte 
hjemmelavet leverpostej er lækkert :-) 
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Nyt fra afd. Nørre Allé 
 
Vi er i øjeblikket i fuld gang med at introducere linjerne på afd. Nørre Allé for 6. 
klasserne på basisskolerne. Vi har lige været på besøg på afd. Skjoldborgsvej, hvor 
også afd. Skolesvinget var mødt op – og hvor personale og elever fra afd. Nørre Allé 
præsenterede linjerne for alle på 6. årgang. Vi havde desuden et Åbent-hus arran-
gement på Nørre Allé i onsdags, hvor mange elever og forældre mødte op og havde 
mulighed for at tale med både personale og elever om de forskellige linjer. 
 

Vores nye store ventilationsanlæg er ved at blive kørt ind sammen med varmesty-
ringen på skolen, og det har desværre trukket urimeligt ud og har været noget vær-
re bøvl, for at sige det ligeud -men jeg håber, at der er ved at være styr på det. 
 

Skolefesten i uge 6 – det gik jo igen i år fantastisk godt. Dejligt at vi næsten 500 
mennesker kan holde en god fest med masser af dans, smil og godt humør. Skolen 
var igen meget flot pyntet, og der var fuld gang i aktiviteter og diskoteket i Tumles-
alen. Jeg har kun hørt positive tilbagemeldinger på festen. Og jeg kan allerede nu 
afsløre, at vi igen til næste skoleår afholder skolefest torsdag i uge 6. 
 

Afgangsprøverne på linjerne på 9. årgang blev afholdt i uge 10, og prøverne forløb 
rigtig godt. Eleverne overrasker nogle gange positivt og nogle gange negativt til af-
gangsprøver, men mange gange bliver arbejdsindsatsen jo også synliggjort til disse 
prøver og eksamen. Jeg håber, at mange elever kommer ”ud af starthullerne” i for-
hold eksamen til sommer. 
 

På 8. årgang er der/har været meget samarbejde med ungdomsuddannelserne 
bl.a. for at blive klogere på alle de muligheder, der findes i dag. Det føles lidt tidligt 
for mange elever på 8. årgang, men allerede fra starten på 9. årgang står de med de 
konkrete valg, så det er vigtigt at være godt forberedt. 
 
Skoleårets planlægning i forhold til næste skoleår er desværre i år en noget ”tung 
størrelse” at arbejde med. Alt for mange beslutninger er endnu ikke taget fra cen-
tralt hold, så det bringer os langt bagefter i år - til stor ærgrelse for os alle sammen. 
Jeg håber på lysere og bedre tider. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god påske. 
 
  
 

 
Nils Jørgensen 

Skoleleder afd. Nr. Allé 
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