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Side 2 

Distriktsskoleleder Jan Th. Voss 
 

Kære nisser, julemænd og julekoner! 
Måske skulle I overveje at få sat hjul på juleslæden og  
anskaffe sko med sål til rensdyrene - det er jo alt for galt med 
al den sne, vi ikke har! 
 
Vi nærmer os både årets korteste dag, d. 21/12, og også juleaften…  
Selvom vejret er mere gråt end hvidt, så er der masser af nisser og julehjerter 
på Ullerup Bæk Skolen. 
Vi skal tænke positivt i årets mørkeste måneder, for ellers bliver vi alt for 
trætte i juleræset! 
Jeg synes for eksempel, at julemåneden, december, er klart den hyggeligste 
måned på skolen! 
Og så er der det med julekalenderne, både dem vi skal lukke op, og dem vi ser 
i tv. Jeg synes, Tinka er et hit! ;) 
 
Der er også masser af arbejde at gøre på skolen. Vores lærere og pædagoger 
arbejder med FN’s verdensmål, med bæredygtighed på mange måder. Og de 
store elever har holdt ”God Gerning Dag”, besøgt kommunens ældre på pleje-
hjemmet, delt hjemmebagte pebernødder ud i byen og mange andre fine  
initiativer, hvor eleverne gør en forskel. 
 
Jeg bliver så glad, når jeg kommer rundt på afdelingerne og ser de mange 
elevarbejder, som udstilles! 
 

Gæld jer til at læse om alt, hvad vi arbejder med  
på vores tre afdelinger og i fritid! 

 
Jeg vil gerne på skolens og alle medarbejderes vegne  

ønske alle en rigtig god jul og et godt nyt år. 
 

Varme julehilsner fra Jan Thorkild Voss 
 

 



 

Side 3 

Nyt fra afd. Skjoldborgsvej 
 

I slutningen af november og i begyndelsen af december fyldtes Skoletorvet til bristepunktet med 
bedsteforældre og elever til de traditionsrige juleklippedage. I år var det 1., 2., 3., 4. og 5. årgang, 
der havde inviteret deres bedsteforældre til nogle hyggelige timer med papir og saks. Fra skolens 
side vil vi sige tusind tak for den store opbakning til disse dage. Det betyder rigtig meget for ele-
verne at kunne vise deres skole frem. 
Det ses tydeligt overalt, at vi nærmer os jul. Pigerne på 3. årgang har øvet LUCIA, og der er blevet 
bagt, klippet og øvet julesange. Alle glæder sig til juleferien! 
 

Indskrivningen til kommende 0. årgang 
Onsdag d. 23. oktober havde vi Åbent-Hus for børn og forældre til kommende 0. årgang. Mange 
kiggede forbi og fik en snak med personalet i børnehaveklasse og i SFO. Der er indskrevet 94 ele-
ver til 1. august 2020, hvilket betyder, at vi opretter 4 klasser på 0. årgang pr. 1. august. 
 

Overgang fra børnehave til skole 
Som noget nyt i dette skoleår kommer ”skolegrupperne” fra distriktets børnehaver på skift på 
besøg i SFO en formiddag om ugen. Børnene kommer sammen med deres pædagoger og bruger 
SFO-lokalerne og leger på legepladsen. 
Udover det samarbejder nogle børnehaver og vores naturfagsvejleder Philip Manojlovic omkring 
natur/teknologi, hvor elever på mellemtrinnet underviser børnehavebørnene. 
Endelig har vi samarbejde omkring idræt, hvor nogle udvalgte ”skolegrupper” kommer på besøg 
og deltager i idrætsundervisningen sammen med lærere og elever på mellemtrinnet. Målet med 
alle disse initiativer er, at de kommende skolebørn på den måde kommer til at kende ”deres sko-
le” og bliver mere trygge i overgangen til skolelivet. Indtil videre har det været en kæmpe succes 
for alle parter i projektet. 
 

Udvikling af skole-hjemsamarbejdet 
I dette skoleår arbejder hele personalegruppen med spørgsmålene: Hvordan kan vi som skole bli-
ve bedre til at inddrage forældrene mere aktivt i skolens liv? Hvordan kan forældrenes kompe-
tencer komme i spil i undervisningen? Der er helt sikkert noget, der kan gøres anderledes og bed-
re. Vi arbejder videre med emnet på et personalemøde i januar sammen med personalegruppen 
fra Skolesvinget. 
På afdelingsrådets møde d. 2. december arbejdede forældregruppen med samme spørgsmål, 
hvor der fremkom mange konstruktive og gode input til udvikling af skole-hjemsamarbejdet på 
afdeling Skjoldborgsvej. 
 

Personale 
Lærer Søren Kristensen har efter mere end 41 års ansættelse på skolen valgt at gå på efterløn 
med udgangen af december. Søren har de sidste mange år haft sin primære funktion på skolebib-
lioteket, så han har haft berøring med alle elever på skolen.  
Mona Poulsen, som har fungeret som kontorhjælp og ekstra hånd på biblioteket, går ligeledes på 
efterløn fra 1. januar 2020.  
Endelig har Nataliya Kjeldsen fået nyt job i nærheden af sin bopæl på Fyn. I hendes sted har vi 
ansat Amalie Eriksen i en midlertidig stilling frem til sommerferien 2020. 
Til jer alle tre skal der lyde en meget stor tak for indsatsen på skolen og  
held og lykke fremover. 
 

Med disse linjer vil jeg takke alle elever, forældre og medarbejdere  
for et godt og meget positivt samarbejde i 2019. Rigtig glædelig jul og godt nytår! 

Anne Bodil Jensen 
Afdelingsskoleleder 



 

Side 4 

Talentindsats på Skjoldborgsvej 
 

Vi har i dette skoleår fået mulighed for at tilbyde nogle nye undervisningsforløb. Un-
dervisningsforløbene er tilrettelagt for elever med særlige forudsætninger og inte-
resser. Fagområderne er naturfag/science, dansk, engelsk og kreative fag. 
 

Talent camp i science 
Af Philip Manojlovic og Erik Skaarup 
I vores talent camp for naturfag har vi arbejdet med Engineering. Vi har dermed 
haft en problemløsende tilgang til undervisningen. Vores problem eller udfordring 
var vand, for pga. klimaforandringer ser vi flere oversvømmelser. Det problem skulle 
eleverne løse ved at konstruere en pumpe, som kan pumpe vand væk fra det over-
svømmede område. Eleverne samlede viden gennem små forsøg, kom med idéer til 
deres løsning, designede og til sidst konstruerede de pumpen. Det lykkedes os at 
pumpe hele 3,2 l vand på 5 minutter.  
Vi har været så heldige at få besøg af dygtige elever fra Skolesvinget, som har delta-
get i dette forløb. 
 

Dansk 
Af Jimmy Hesselbjerg 
Vi har gennemført et forløb, hvor eleverne har arbejdet med udkast til en skoleavis. 
Eleverne har været meget medbestemmende i processen, og de har fagligt været 
meget omkring. Som et led i forløbet har holdet været på et meget lærerigt besøg 
på Fredericia Dagblad. 
 

Det danskforløb, der er i gang lige nu, er et fortælleforløb, og det varer frem til 
marts 2020. I en lektion om ugen skal eleverne træne opbygning af fortælling og 
fortælling ud fra billeder. Forløbet kører parallelt med et forløb i billedkunst, og de 
to hold bytter produkter halvvejs i forløbet. 
 

Billedkunst 
Af Jimmy Hesselbjerg 
I dette forløb, der kører parallelt med fortælleforløbet, skal eleverne træne tegning 
af mennesker og steder, og de skal i den sidste del af forløbet illustrere andres for-
tællinger. 
  
Engelsk 
Af Adam Eggert (tidl. Søren K) 
I engelskforløbene er der fokus på det mundtlige engelsk, der tales til hverdag. Her 
tænkes der på træning af fri og almen kommunikation, den generelle samtale og 
vendinger.  
At lytte og forstå engelsk, som er accent-præget og med højere hastighed end al-
mindeligt skoleengelsk, vil være en del af forløbet, for derved at styrke elevernes 
forståelse og evne til at fange sproglige facetter.  



 

Side 5 

Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej 
Af Pernille Aabom, pædagogisk fritidsleder 

 
Den 29. november sagde vi farvel til vores pædagogstuderende  
Rasmus, som efter 6 måneder hos os skal tilbage til pædagog-
seminariet. Vi siger tak for en stor indsats til Rasmus og ønsker ham 
held og lykke fremover. 
 
Den 2. december har vi haft fornøjelsen af at kunne byde en ny pædagogstuderen-
de velkommen. Hun hedder Stephanie og er koblet til teamet omkring 0. Årgang. 
Hjælp os med at tage godt imod Stephanie. Hun er her fra d. 1. december 2019 – 
31. maj 2020.  
 
Nu nærmer julen sig, og traditionen tro julehygger vi i fritid efter alle kunstens reg-
ler. Vi har i år igen besøg af Julle og Julemor, som laver en masse overraskelser, små 
julerier og juleløjer med vores børn. Der er fokus på juletraditioner og julehygge, og 
rigtig mange børn nyder nisseløjerne. 
 
Udover en masse juleaktiviteter i vores fritidsinstitution er spillestuen igen i år om-
drejningspunktet for et fantastisk julelandskab, fra sidst i november har der igen i år 
været fokus på at lave rullinger. Så kig forbi spillestuen og se vores julelandskab ud-
vikle sig. 
 
Onsdag d. 11. december var der juleklippedag, hvor forældre og søskende var invi-
teret til at komme og julehygge med os. 
Den sidste åbningsdag inden jul er fredag d. 20. december, og denne dag slutter fri-
tid af med at lave juleløb i skoven og efterfølgende julehygge. 
 
Jeg ønsker alle børn og forældre en rigtig glædelig jul 
samt et godt og lykkebringende nytår, og jeg håber, at  
I nyder julen og ferien sammen med jeres kære børn.  
Jeg glæder mig til at se jer igen i det nye år. 
 
 
 
 



 

Side 6 

Fælles SFO 
 
I SFO oplever vi mystik ….. der er NISSER, som driller børnene og de voksne! Flyver-
dragter og jakker er smidt på gulvet i garderoben, og skoletaskerne flyder på gulvet 
og under garderoben. Huer og vanter, sko og skiftetøj forsvinder …. mærkeligt … 
Børnene ser små røde nissehuer og hører underlige lyde om eftermiddagen. Der er 
fodspor og cirkler på gulve og vægge. Det dufter af jul, selvom der ikke er bagt ka-
ger i SFO!! 
 
Børnene har tegnet og skrevet breve til nissen. Vi har afleveret nissegrød til nissen, 
som bor i kælderen …. mon han spiser grøden, eller bliver han sur og laver mere 
drilleri …. alt dette og meget mere, vil I forældre høre mere om, når I spørger jeres 
børn.  
 
Julen er for alvor kommet inden for døren i Skjoldborgvejens SFO.  
I år blev vi enige om, at SFO’en skulle have et stort juletræ som vi skulle gå og nyde 
hele december måned. 7 børn og 2 voksne gik derfor på tur for at finde et juletræ. 
Det var med stor begejstring fra børnene at få lov at være dem, der skulle hente 
træet. Opgaven bestod også i, at det var børnene, der skulle bære juletræet hjem 
samt en juletræsfod, og det kom bag på børnene, hvor tungt sådan et træ er - sær-
ligt når de nu havde valgt et stort træ. De voksne måtte træde til for at sørge for, at 
træet blev båret helt hjem. Turen bød på en masse grin, en masse muskler blev 
brugt, og en kæmpe stolthed i børnenes øjne trådte frem, da de kom med træet. 
Efterhånden som dagene er gået efterfølgende, har børnene lavet julepynt i værk-
stedet, som stolt er blevet hængt op i takt med, at det er blevet færdigt.  
 
Ud over alle vores juleaktiviteter, så har vi naturligvis også gang i mange af vores 
normale aktiviteter, så der er noget for alle børn. Vores gymnastiksal og/eller festsa-
len er i gang hver dag. Der er også altid liv på legepladsen, også når det er vådt vejr, 
hvor børn i regntøj leger på livet løs i regnen. 
 
Herunder kan I læse om flere af vores aktiviteter.  
Både dem vi har afholdt, og dem som kommer.  
 
 



 

Side 7 

Håndbold 
I gymnastiksalen har vi haft gang i håndboldene flere gange med både drenge og 
piger. Vi har lavet en masse sjove kaste gribe øvelser, konkurrencer, øvet skud på 
mål og spillet kampe. Børnene har taget godt i mod det og givet den fuld gas hver 
gang :) De synes, det er vældig sjovt at skyde på mål, når de voksne står, og de kan 
score på os. Vi vil efter nogle flere gange lave en lille håndboldturnering i det nye år. 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
   

Julemor 
Hver mandag og torsdag i december måned får vi besøg fra Nissebo i det høje Nord. 
Det er nisserne Julle og Julius, 2 hyggelige og runde gamle nisser der elsker risen-
grød og julesange. 
For at børnene kan møde nisserne, som jo 
er mega små, har julemanden tryllet Julle 
ind i Lone og Julius ind i Tommy, som ikke 
aner, at deres kroppe bliver udlånt til nis-
sesjov. 
Nisserne underholder jeres børn med hi-
storier, drillerier, film, sange, lidt guf, be-
skeder fra julemanden, og rensdyr der be-
gynder at rende rundt i SFO, når børnene 
har fri, og som skal indfanges. 
En dejlig tid for dem, som tror på nisser HO HO HO 
 
Stjerneløb 
December er i fuld gang, og vi er i vældig julehumør. Tirsdag i uge 51 havde vi et 
SFO nissestjerneløb, som vi havde glædet os meget til. Børnene blev delt op i hold, 
som de selv bestemte, med 6 børn på hver. Derefter skulle de ellers rundt til de 5 
forskellige poster og hjælpe julemanden med at få hans julehumør tilbage. Når de 
havde prøvet posten, fik de et julestempel på hånden, som viste, at posten var gen-
nemført. Posterne indeholdt alle noget med julen. 



 

Side 8 

Stillerummet 
Stillerummet er blevet utrolig godt modtaget, og mange af vores børn gør brug af 
muligheden for at få et roligt øjeblik i løbet af dagen. Der bliver tegnet, hyggesnak-
ket (med små stemmer) og lavet lektier. Stillerummet fortsætter, og vi er glade for 
den positive modtagelse af både børn og voksne.  
 
Dukkespil i Madsby 
Tirsdag i uge 50 var vi en tur i Madsbyparken. Vi har fået en aftale i stand om, at vi 
kunne få en forestilling for vores børn. Vi havde 34 børn med og sikke en oplevelse. 
Børnene grinede og hyggede sig og var helt med, når nisserne og julemanden havde 
brug for hjælp. Selv en af de voksne fandt en skål risengrød, så julemanden kunne 
blive kureret. Afslutningsvis fik vi et stykke kage, og så gik turen tilbage til SFO.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forældrekaffe 
Tak for en hyggelig dag, og tak for jeres opbakning. 
Det var en dag i hyggens tegn, hvor der blev kreeret 
masser af flotte juleting, snakket og spist en lille  
småkage til.  



 

Side 9 

Nyt fra 0. – 1. Årgang 
 
Halloween 
Efter en dejlig efterårsferie satte vi et Halloween tema i gang i SFO. Det bød bl.a. på 
kreativitet i værkstedet, hvor der blev produceret i massevis af spøgelser, græskar 
og flagermus, som fik lov at komme op og hænge og pynte i vores lokaler. Til aktivi-
teten brugte vi alle de æggebakker, som I alle har været så flinke til at levere til os. 
Et stort tak for det, det er altid dejligt med god opbakning.  
  
Sommerhuset 
Sommerhuset bliver brugt til rigtig mange ting. Der har været strikket og syet, der 
har været værksteder af forskellig art, der har været naturskole mm.  
 
I december er sommerhuset blevet brugt som spillerum. Det er sjovt at se børnene 
i en ny ramme, det er et hyggeligt rum, hvor de fordyber sig i spillet. At se de børn 
der venter på tur, de sidder stille og snakker, og der er en hyggelig stemning.    
 
Te-selskab og krimi har holdt pause. Begge dele vender tilbage i det nye år.  
 
Vi skal have gang i professor værkstedet, hvor vi skal bygge sjove ting af brugte gen-
stande. Det at skille ting ad og se hvad der er inde i tingene, det kommer der nogle 
helt nye sjove ting ud af. Det kommer også i det nye år. 
 
 



 

Side 10 

Café 
I denne søde juletid har vi leget og julehygget rigtig meget i 
SFO. I cafeen har vi bagt julekager og lavet havregrynskugler. 
Børnene har været meget aktive og meget interesserede i at 
være med. 
 

I cafeen har vi et stort juletræ, der pynter og glæder alle hver 
dag. Her har vi syet julemænd og hjerter i filt, og pyntet med 
guld og glimmer. Børnene har prøvet at sy ved flere lejlighe-
der, og de er blevet meget dygtige med nål og tråd.  
Både tålmodigheden og finmotorikken bliver udfordret. 
  
Julelandskab 
Vores julelandskab har gennem hele december måned udviklet sig. Der bliver dag-
ligt lavet små fine rullinger, som pynter i vores landskab. Børnene er meget engage-
rede i processen, og de får lavet en masse finurlige rullinger - lige fra julemænd og 
snemænd til rensdyr. Limpistoler, piberensere, tændstikker og ispinde er bare nogle 
af de ting, som pynter rullingerne og giver dem deres eget fantastiske look og per-
sonlighed. Det er tydeligt, at børnenes personlighed kommer med i deres rullinger, 
og at de lægger sjæl i det. 
Undervejs i processen kommer der mange sjove og underholdende udtalelser fra 
børnene. En af børnene ”brokkede” sig, da en af de voksne var kommet til at lime 
hoved på bagdelen af rensdyret.  
Der er også dagligt børn, der leger med deres rullinger, og der udspiller sig mange 
juleforestillinger og lege i julelandskabet.  
Det er også dejligt at høre alle jeres positive kommentarer omkring julelandskabet. 
Det er skønt at høre, og det glæder virkelig børnene. 



 

Side 11 

Nyt fra 2. årgang 
 

Hverdagen på 2. årgang 
På 2. årgang laver vi mange små aktiviteter hver uge. Vi bruger ofte et tomt klasse-
rum til aktiviteterne. Vi bygger lego teknik i små grupper, hvor børnene virkelig får 
lov til at udbrede deres kreative sind og opfinde nye ting.  

 
 
 
 
 
 
 

Vi spiller på iPads hver mandag, hvilket giver 
mange gode snakke om børnenes interesser og 
skaber sammenhold i gruppen. De får lov at vise, 
hvad de er gode til, og hvad de har samlet i deres 
spil.  

 
 
 
 

Vi har fået et nyt spil, der hedder ”Air Cur-
ling”. Det har vi prøvet at spille på mange 
forskellige måder. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dart er en aktivitet, som børnene er glade 
for. Det er et hit, når dartskiven hænges 
op, og der bliver trænet i at få så mange point som muligt. 
 

På 2. årgang er børnene også glade, når playstation 4 bliver sat op, og der spilles 
på storskærm. Sofaen bliver hevet frem foran storskærmen, og så bliver der dystet 
mod hinanden i Fifa 20. 
 

Derudover er der altid børn i skolegården, hvor fodbold er den foretrukne aktivi-
tet. Det sker også tit, at der bliver åbnet for rulleskøjter, løbehjul og flere andre ting.  
 
 

Alle os i Fritid ønsker jer en fantastisk jul og et lykkebringende nytår.   



 

Side 12 

Damvej 
 

Jul på Damvej  
Julen er - som alle jo ved - over os, og julen er som bekendt traditionernes tid, og 
for de fleste af os en travl tid. Der er nok at se til med arrangementer, gaveindkøb 
og forberedelser - men ikke mindst er julen også en tid, hvor vi glædes og nyder 
hinandens selskab med hygge og fælles aktiviteter.  
Det gør vi også på Damvej. Med hjælp fra de unge i vores aftenklub har vi pyntet op 
både inde og ude, og stemningen oser af jul og hygge. Hele december måned står 
nemlig i hyggens tegn, hvor vi hygger med julemusik, bager pebernødder, laver jule-
pynt, juleting og julegaver på de kreative værksteder og med konkurrencer som find 
nissen, julebanko og tegnekonkurrence, og masser af hygge rundt omkring i huset.  
 
Også den årlige juleovernatning var som altid fuld af hygge og dejligt selskab. Afte-
nen bød på ris a la mande og godteposer, vi lavede find nissen, spillede julebanko 
og så julefilm. Både børn og voksne havde en helt fantastisk hyggelig overnatning.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vi ønsker alle børn og forældre en glædelig jul og et godt nytår!  
Mange julehilsner fra personalet på Damvej 

Juletegnekonkurrence 

Juleovernatning 



 

Side 13 

Nytårs Disco 
Sæt kryds i kalenderen den 17/1-20. Der afholder vi nemlig  
nytårs disco fra kl. 18.00-20.00. 
Det bliver en fest med dans, konkurrencer og en masse sjov. Der vil 
være en lille snack og lidt at drikke i løbet af aftenen. Denne aften er 
gratis. Hold øje med tilmelding på Damvej og Aula den første uge i januar. Der vil 
være tilmeldingsfrist, men HUSK at man ikke kan melde sig til efter tilmeldingsfri-
sten. 
 
Fastelavn 
Der er traditionen tro fastelavnsfest på Damvej mandag d. 24/2 2020 kl. 14.45-
17.00. Der er tøndeslagning, fastelavnsboller og sjove lege.                                              
Kom udklædt, der er præmier til bedst udklædte pige og dreng. 
 
Klub Sønderkær 
Traditionen tro hyggede børnene i 
Klub Sønderkær sig med at lave for-
skellige flotte græskarhoveder til  
Halloween. Alle græskarhovederne 
kom herefter til at stå i aktivitetshu-
set i Sønderparken, hvor de spredte 
Halloween stemning, og alle beboere 
kunne se, hvad børnene havde lavet.  
 
 
 
 
 
I klubben i Sønderparken er vi så heldige, at vi har fået Marianne (medhjælper på 
Skjoldborgsvej) med om torsdagen. Det betyder, at vi nu også laver nogle kreative 
ting, når hun er der. December har stået i julens tegn, og der er både blevet malet 
med glimmer og dekoreret små juletræer. Andreas er der samtidig, og derfor er der 
lidt forskelligt at tilbyde børnene. Vi forventer at se en julefilm og spise æbleskiver 
torsdag d. 19. lige inden juleferien. 
 
 



 

Side 14 

Klub Korskær 
I Klub Korskær, værestedet i Korskærparken for 8-14 årige, er julestemningen ved at 
indfinde sig, da der traditionen tro er blevet pyntet op til jul. Perleplader og juleteg-
ninger pryder skabe, vægge og vinduer. Derudover er en ny tradition opstået, da vi 
for andet år i træk får besøg af Ann (frivillig i medborgerhuset), som laver æbleski-
ver sammen med børnene. Sidste år var det et stort tilløbsstykke, og mon ikke det 
bliver det igen i år...  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Billederne er fra 2018) 
  
Som noget nyt har vi nogle torsdage fået muligheden for at benytte tumlesalen på 
Nr. Allé. Her er der mulighed for at få brændt lidt energi af med en omgang stikbold, 
hockey eller hvad vi kan finde på af aktiv leg. Det er dejligt i denne mørke tid at kun-
ne trække indendørs og stadig give børnene mulighed for at udfolde sig aktivt. 
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Nyt fra afd. Skolesvinget,  
Fristedet, Oasen og Skovlodden 
Af: 
Lars Andersen, Afdelingsskoleleder og Dorthe Lindegaard, Pædagogisk Fritidsleder 
 
Julenyt fra Skolesvinget, Skovlodden og Fritid 
Skolesvingets børn og personale er nu klar til at gå på velfortjent juleferie, og herfra 
skal lyde en god juleferie til alle. I december måned har vi primært brugt tiden på 
juleforberedelser og juletraditioner. 
 
Luciaoptog og julekrybbespil 
3. årgang på Skolesvinget har haft rigtig travlt i december. De har øvet luciaoptog og 
har både gået optog i kirken, på skolen og i Skovlodden. Billedet her er fra Lucia-
optoget i Skovlodden. 
2. årgang laver årets julekrybbespil, og dette bliv vist for hele skolen på sidste skole-
dag før juleferien.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Juleklippedag 
Sidste fredag i november er der traditionen tro juleklippedag på Skolesvinget. I år 
havde vi 300 elever med dertilhørende bedsteforældre og forældre samlet på sko-
len.  
I løbet af formiddagen var der værksteder i alle klasselokaler, kaffebod og bogudsalg 
fra elevrådet. 
Tak til alle for at gøre Juleklippedagen til en særlig hyggelig dag på Skolesvinget. 
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Juledøre 
I december måned har der kørt en julekonkurrence, hvor klasserne har julepyntet 
døren til deres klasseværelse. Det har været helt overvældende at se de mange 
flotte døre, og det bliver spændende at se, hvilken dør elevrådet vælger som den 
flotteste. 
Julekonkurrencen afgøres sidste skoledag, hvor vinderklassen/døren hyldes. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skole/hjemsamarbejdet 
Skolebestyrelsen har i efteråret 2019 lavet et nyt princip for forældresamarbejde. 
Dette princip har lærere og pædagoger og Skovloddens personale arbejdet videre 
med på et personalemøde i november.  
Resten af dette skoleår (foråret 2020) skal vi arbejde videre med at styrke vores for-
ældresamarbejde. Dette endelige resultat/kommende forandring er ikke aftalt end-
nu, men vi er bl.a. inde og kigge på Forældremøder, Skole/hjemsamtaler, Inddragel-
se af forældre i skoletiden og ikke mindst Kommunikation gennem AULA. 
 
HUSK: den vigtigste dato af alle på Skolesvinget er i 2020 d. 28. maj 
Her afholdes den næste skolefest, og vi glæder os til at få besøg af mange  
forældre og søskende. 
 



 

Side 17 

Fritidstilbud afd. Skolesvinget 
 

Juletur med Oasen 
Mandag d. 18/11 var Oasen på juletur til Fredericia City. Inden børnene kom af sted 
med bussen, var de spændte på, om der var noget, de kunne bruge deres penge på.  
Snakken gik lystigt, da vi gik over til bussen. Den hyggelige tur med bussen blev 
afløst af en lille gåtur fra banegården og til gågaden. I gågaden blev der handlet 
flittigt i byens butikker, både de billige og de dyre tøjbutikker fik et besøg, man vid-
ste jo ikke lige, hvor muligheden for en fin gave til mor eller far kunne findes. Al den 
shopping gjorde os både tørstige, men også hygge sultne, så vi brugte både vores 
penge på pølsehorn, kager, chips og ikke mindst en dejlig portion slik. Efter turen i 
gågaden gik turen igen hjemad til Skolesvinget med bussen. Vi takker for en dejlig 
tur og glæder os til næste gang :-) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tur med SFO  
Hver måned tager vi en årgang med på tur. Det er ikke altid nemt at komme afsted 
med aftaler osv., men det er altid en hyggelig tur, og det er glade børn, vi har med 
hjem. 
I november tog vi på tur med 2. årgang. Vi var 23 af sted, der var en god stemning, 
og børnene var glade og i godt humør :-) Turen gik til legepladsen bag ved tema-
shop, det var et kæmpe hit. 
Vi arbejder fortsat videre med at tage årgangene med på en tur hver måned.  
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Nyt fra Skovlodden 
 
Vi startede december måned med at sige velkommen til vores nye pædagog Mejra. 
Det bliver dejligt at få en ny kollega i huset.  
 
December måned er altid en travl men sjov måned. Vi har mange gøremål, traditio-
ner og aktiviteter. 
 
Vi startede med at besøge julemanden i Madsby d. 2/12. Det var en rigtig hyggelig 
dag, hvor hele børnehavegruppen tog bussen ind til byen. 
 
D. 6/12 havde vi julefest med alle børn og forældre i Skovlodden, hvor vi også fik 
besøg af julemanden, som havde godteposer med til børnene.  
 
D. 10/12 arrangerede vi julefrokost for alle vores børn, med et lækkert tag selv 
bord. Vi havde dækket fint op og arrangeret maden fint… selvfølgelig med hjælp fra 
børnene :-) 
 
D. 12/12 var vi alle sammen til jule gudstjeneste i Bredstrup Kirke. Det er en hygge-
lig tradition sammen med Ulleruphave, Klokkefrøen og dagplejerne. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolesvingets, Fritidens og Skovloddens 
medarbejdere ønsker alle en  

rigtig glædelig jul samt et godt nytår! 
 

Lars Andersen og Dorthe Lindegaard 
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Nyt fra afd. Nørre Allé 
 
Glædelig jul fra Nørre Allé! 
Juleferien nærmer sig, og det betyder, at vi snart er halvvejs i dette skoleår.  
Der er fart på på Nørre Allé, men jeg synes, at vi har en god stemning på skolen. Vi 
ved til gengæld også, at vi skal ”værne” om den gode stemning, og at det ikke bare 
er noget, som man tager som en selvfølge eller får foræret. Det kræver hårdt arbej-
de hver dag, og den indsats leverer personalet sammen med de unge – tak for det. 
Langt de fleste af vores unge mennesker trives rigtig godt, hvilket diverse input, for-
ældremøder, samtaler og målinger m.m. understøtter. 
Den gode trivsel for langt de fleste skal naturligvis bruges til at lære, og vi har høje 
faglige forventninger på Nørre Allé. Vi henter også inspiration udefra. Vi er på tredje 
og sidste år med i et projekt med læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet, 
der netop handler om fagligt løft, hvor der er fokus på dansk og matematik. Vi har 
fået ny viden, gode tips og idéer, så vi har indtil nu fået masser af god inspiration 
ved at deltage. 
 
Vi er desværre blevet ramt af en del sygefravær blandt personalet siden sommerfe-
rien bl.a. med korttids- og langtidssygemeldinger, opsigelse og så er der alt det an-
det fravær med 6. ferieuge, barn syg, omsorgsdage og m.m. 
Vi dækker ind med vikarer – så godt som muligt, men det er naturligvis ikke det 
samme, som når den faste stab varetager undervisningen. Jeg håber på lysere tider 
i 2020. 
 
Nye og gode tider på biblioteket 
Vi besluttede for over et år siden, at vores bibliotek trængte til fornyelse og udvik-
ling. ”Biblioteket skal være et dejligt sted at være og lære…” – og der sker ting og 
sager. Jeg glæder mig til i næste nummer af Nyhedsbrevet at kunne bringe billeder 
med de nye faciliteter for de unge mennesker.  
 
Det har været et kæmpe arbejde at flytte så meget rundt – jeg kan kun overbringe 
den største ros til personalet for at have taget det helt ekstraordinære slæb med at 
påtage sig en så stor og til tider uoverskuelig opgave med det klare formål – at ska-
be et godt miljø til de unge. Jeg kan allerede nu sige, at der er mange tegn på, at 
den del af missionen kommer til at lykkes i meget fin stil. Lokalet bliver brugt mere 
og mere af de unge – og det var i sig selv et af formålene med at omdanne lokalet. 
 



 

Side 20 

Elevcafé på 7. årg. 
Caféen er kommet rigtig godt i gang i dette skoleår. Personalet og eleverne arbejder 
virkelig godt, og det er indtil nu lykkedes at lave overskud hver uge - og det er me-
get flot. Der er altid mange overvejelser om koncept, menu m.m., hvor det både 
handler om sund mad og salg. Vi modtager med jævne mellemrum input fra elever-
ne til forbedringer af caféen – og det er jo rigtig godt. 
 
Analyse af linjer – attraktiv udskoling 
Det bliver spændende at se, hvordan den analyse/evaluering kommer til at udvikle 
sig. Nu skal alle data indsamles, og herefter under behandling af embedsmænd og 
politikere. Jeg kan oplyse, at ledelse og personale på Nørre Allé er meget opsatte på 
at bidrage og komme med forslag til en videreudvikling af linjestrukturen, som må-
ske kan indføres fra sommeren 2020 for vores kommende 7. årg., men det er i sid-
ste ende politikerne i Fredericia Kommune, som iflg. tidsplanen skal beslutte sig i 
marts 2020. Jeg er naturligvis også meget spændt på at se en masse forældre- og 
elevbesvarelser, så disse besvarelser kan indgå i en evt. ny model. 
 
Røgfri skoletid for alle på Nørre Allé 
Som varslet til elever og personale før og efter sommeren 2019, så skal vi være to-
talt røgfrie fra 1. januar 2020, og det betyder, at tidligere ryge-tilladelser hermed er 
annulleret. Vi tilbyder rygestop m.m. til de, der ikke selv kan stoppe eller vente til 
efter skoletid. I må indstille jer på som forældre at blive kontaktet, hvis det ikke bli-
ver overholdt. 
 
Afdelingsrådet på Nørre Allé 
På forældremøderne i efteråret blev der valgt forældrerepræsentanter til det nye 
afdelingsråd på afdeling Nørre Allé. Afdelingsrådet har valgt Lars Midtgaard som 
formand. Der er meget flot fremmøde, engagement og energi på møderne. Der er 
en skrivelse på vej til alle forældre på Nørre Allé fra afdelingsrådet med en opfor-
dring til at bidrage med idéer og initiativer.  
 
 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for et godt samarbejde i 2019  
og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 

Nils Jørgensen 
Skoleleder afd. Nr. Allé 
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