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Side 2 

Leder v/ Distriktsskoleleder Jan Th. Voss 
 

Kære elever, forældre og medarbejdere 
Det to sidste måneder af 2021 har været fyldt med ændringer, 
tilpasninger, justeringer og kreativitet blandt de voksne på  
Ullerup Bæk Skolen. Mange familier er blevet forstyrret med 
smittetilfælde og som nære kontakter. 
Der er nok af udfordringer ved covid-19, som vi kan brokke os 
over! Derfor skal vi selv vælge at stille os positivt og optimi-
stisk, ellers bliver det svært!  
 
Øjeblikke… 
”Livet er, hvad der sker i dette øjeblik!”   
(Krishnamurti, Indisk Filosof.) 
I både skole og fritid vil vi give eleverne bedst mulig faglighed, nærvær og gode  
oplevelser. Øjeblikke med forundring og glæde. Vi har tilstræbt øjeblikke med ”aha” 
oplevelser og øjeblikke med oplevelsen af at høre til og være en del af fællesskabet!  
Ingen måned giver som december øjeblikke af traditionel hygge og hjælpsomhed  - 
og øjeblikke med hjælpsomhed sætter vi meget højt på Ullerup Bæk Skolen!  
 
Skolebestyrelsesvalget 2022-2026 
I løbet af foråret 2022 skal vi afholde valg til ny skolebestyrelse. 
Alle skoler har brug for en engageret skolebestyrelse, som varetager forældrenes  
og skolens interesse over for kommunalbestyrelsen, og som fører tilsyn med  
skolens drift.  
Vi søger engagerede forældre, som vil være med til at løfte Ullerup Bæk Skolen ind i 
fremtiden. I løbet af januar måned vil kommunen og jeg for alvor informere ud om-
kring processen. Men allerede i dag vil jeg bede alle jer forældre om at overveje, 
om det kunne være noget for jer. 
Efter tidsplanen kan jeg røbe, at vores valgmøde skal ligge i perioden d. 8-22. marts. 
 
God jul til alle! 
Jeg bliver så glad, når jeg kommer rundt på afdelingerne og ser de mange  
kunstneriske og kreative ting, som eleverne fremstiller og udstiller! 
Jeg vil gerne takke alle for den værdi, vi sammen skaber i undervisning, samvær og 
læring, alle de unikke øjeblikke vi har delt. 
 

Jeg vil gerne på skolens og alle medarbejderes vegne  
ønske alle en rigtig god jul og et godt nyt år. 

 
Varme julehilsner fra  

Jan Th. Voss 



 

Side 3 

Nyt fra afd. Skjoldborgsvej 
 

Vi har indtil nu haft et rigtig godt skoleår.  
Fra sommerferien og frem til d. 1. december har vi haft helt almindelig skoledag, med holddeling,  
fællessamlinger og masser af samarbejde på kryds og tværs af klasserne. Hvor har vi nydt det.  
Med baggrund i det stigende smittetal blev undervisningen omkring 1. december rykket tilbage til  
udelukkende at foregå i stamklassen. 
I skrivende stund sendes eleverne hjem til fjern-/hjemmeundervisning de sidste tre dage op mod  
juleferien, samt de først to dage i det nye år. 
Medarbejderne arbejder på højtryk for at få forberedt opgaverne og få klædt eleverne på til  
hjemmeundervisningen. Alle gør deres yderste for, at det hele skal lykkes på meget kort tid.  
En særlig tak til jer forældre for at bakke op og hjælpe jeres børn med at få nogle gode dage i  
disse 5 hjemmeskole-dage. Det betyder meget for os, at I tager del i denne opgave. 
 
Indskrivningen til kommende 0. årgang 
Den 30. september holdt vi et virtuelt møde for alle forældre til eleverne i kommende 0. årgang. 
På mødet præsenterede vi Ullerup Bæk Skolen og svarede på spørgsmål omkring indskrivning og 
skolestart. Det blev et rigtig positivt møde.  
Lige efter efterårsferien havde vi Åbent Hus for børn og forældre til de kommende 0. klasser.  
Det var dejligt at se så mange gæster til en hyggelig eftermiddag i klasserne, i SFO og på skolens 
bibliotek. 
Der er indskrevet 70 elever til børnehaveklassen til 1. august 2022. Det betyder, at vi opretter 3 
klasser på 0. årgang pr. 1. august. Vi glæder os meget til at byde nye børn og forældre velkom-
men på skolen. 
 
Afdelingsrådet  
Det nye afdelingsråd har været samlet til to møder på skolen. Det var rigtig godt igen at kunne 
mødes fysisk, lære hinanden bedre at kende og være i samme rum og drøfte opgaverne. 
På det første møde blev der nedsat et trafikudvalg, som arbejder med at forbedre trafiksituatio-
nen omkring skolen. Trafikudvalget har holdt møde med en repræsentant fra Vej og Park i Frede-
ricia Kommune og fremlagt gode ideer og forslag, som der nu arbejdes videre med.  
Afdelingsrådet arbejder ligeledes med et ”årshjul” for gode sociale klassearrangementer. 
Når arbejdet er færdiggjort kommer ”årshjulet” ud til klasseforældrerådene til inspiration til plan-
lægning af sociale arrangementer for børn og forældre. 
 
Til slut vil jeg takke alle både medarbejdere og forældre for en utrolig stor indsats, når vi har væ-
ret ramt af corona-smitte og har været del af smitteopsporingen. Vi har været forskånet for de 
store udbrud, blandt andet takket være alles positive indstilling til at aflevere børnene uden for 
skolen, ikke sende syge børn i skole, modtage telefonopkald på alle mulige tidspunkter, bestille 
testtid og meget andet. Det er guld værd! 
 
Med disse linjer vil jeg takke alle elever, forældre og medarbejdere for et meget konstruktivt og 
positivt samarbejde i 2021, og ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår! 

 
 

 
 
 

Anne Bodil Jensen 
Afdelingsskoleleder 



 

Side 4 

Co-teaching på afd. Skjoldborgsvej 
Vi har været så heldige, at vi har lidt flere lærere og pædagoger til undervisningen i dette 

skoleår, hvilket har gjort, at vi kan have lidt flere to-voksen-lektioner i klasserne eller på 

hold. Det har gjort, at vi er begyndt at arbejde med begrebet co-teaching, hvor to voksne 

underviser ligeværdigt sammen om et hold eller en klasse. Tænkningen er, at co-teching 

kan bruges i alle fag og på alle årgange, hvor der i højere grad er mulighed for at tilgodese 

elevernes faglige og sociale deltagelse. Fordelen er, at de to voksne har et fælles ansvar 

for undervisningen, og at de kan byde ind med forskellige kompetencer, færdigheder og 

fagligheder.  

Eksempelvis kan en dansklærer og en pædagog have en lektion sammen. Her vil dansklæ-

reren stå for det faglige indhold, men ellers er de som undervisere ligeværdige i forhold til 

strukturer og metoder for undervisningen, hvor pædagogen kan bringe sin faglighed i spil. 

Det kan eksempelvis også være en læringsvejleder i natur og teknologi, der kommer ind i 

en klasse i nogle lektioner og samarbejder med læreren om undervisningen.  

Af metoder kan nævnes stationsundervisning, hvor eleverne flytter sig fra station til stati-

on eller parallelundervisning, hvor klassen deles op i to mindre grupper, som så modtager 

den sammen undervisning fra hver deres underviser. Det kan også være, at den ene står 

for undervisningen, mens den anden assisterer eller observerer alt efter behov. 

Metoderne kan være forskellige, men det kan fokus også, for underviserne skal eksempel-

vis også have planlagt, om der skal fokuseres og gives feedback på selve opgaveløsningen 

eller på selve processen.  

Uanset undervisernes kvalifikationer, så er samspillet mellem de to undervisere afgøren-

de for, hvorledes undervisningen lykkes. Co-teaching er nemlig ikke lige noget, man bliver 

god til, bare fordi man er to undervisere sammen. Som alt andet er det noget, der skal til-

vænnes og trænes, så man bliver bedre til det med tiden. Man kan sige, at vi gerne vil ud-

vikle os fra at koordinere undervisningen til at samskabe undervisningen, så der eventuelt 

kan opstå nye læringsmiljøer eller forbedrede deltagelsesmuligheder for eleverne. 

 

Venlig hilsen 

Jens L. Hovmøller 

Afdelingsleder  



 

Side 5 

Einstein-forløb i matematik 

af Sabrina Haslund Kristensen 
 
På 4. årgang har vi snakket meget frem og tilbage omkring, hvordan vi kan støtte de børn, der 

fagligt er særligt dygtige til matematik. Dette fordi vi ofte oplever, at netop disse elever hurtigt 

får tillært sig matematikken, bliver hurtigt færdige med opgaver og dermed mangler udfordringer 

fagligt. Det er ofte disse elever, jeg selv oplever keder sig i undervisningen, da niveauet ikke ram-

mer dem. Derfor har vi påbegyndt et tiltag, hvor et par elever får mulighed for at blive udfordret i 

matematikken. 

Tanken er at man ved at udfordre dem fagligt, kan give dem et løft og boost. Så de føler sig set og 

hørt, og samtidigt lærer noget nyt. Planen er, at hver af de tre klasser på 4. årgang skal have til-

buddet om at få et Einstein-forløb. Jeg kører en klasse af gangen i ca. 4 uger, hvorefter jeg tager 

en ny. I en lektion om ugen tager jeg et par elever ud, som arbejder med noget helt andet mate-

matik. I samråd med klassens matematiklærer finder jeg ud af, hvor de ligger fagligt, og hvad der 

kunne være spændende at udfordre eleven med. På denne måde får jeg udfordret den enkelte 

elev fagligt. 

I øjeblikket er omdrejningspunktet Pythagoras’ læresætning. Her arbejder de med nye begreber, 

alt fra: kvadratrod, hypotenusen og til at få helt styr på forskellen mellem areal og omkreds. Det 

hænder også, at snakken falder på andet end matematik, men den del skal der også være plads 

til. 

Eleverne har taget rigtig godt imod tilbuddet, og man kan mærke deres engagement. Klassens 

matematiklærer fortæller, at eleverne kommer glade tilbage i klassen og skal som det første for-

tælle ham, hvad de har lavet og lært. De er stolte og glade over, at de har lært noget nyt, og har 

fået en succesoplevelse. 

 

Nyt fra elevrådet på afdeling Skjoldborgsvej 
Vi har i elevrådet bl.a. lavet en konkurrence, som handler om vores nye ”have” på skolen. Der er 

nemlig plantet et par frugttræer i skovområdet på skolen, og vi ville gerne finde på et navn til 

denne lille “have”. Vi lavede nogle plakater, hvor der stod noget om reglerne til konkurrencen, og 

hang dem op på hele skolen. Efter ca. en uge delte vi nogle sedler ud til alle klasser på skolen, 

hvor de skulle skrive det navn, de synes “haven” skulle have.  Da vi havde fået alle sedlerne, 

stemte vi i elevrådet om, hvilket navn vi synes var bedst. Navnet bliver afsløret i det nye år. 

Vi har også modtaget 10.000 kr. til at købe bolde, bat, og andre ting til frikvartererne. Hver klasse 

fik en seddel hvor de skrev på, hvad de gerne ville have. Alle klasser fik opfyldt alle deres ønsker 

om, hvad de gerne ville have. 

Olivia og Tobias 6.f – formand og næstformand for elevrådet 

 

 

 

 



 

Side 6 

Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej 
Af pædagogisk fritidsleder Pernille Aabom 
 
Coronaen har igen gjort sit indtog, og derfor er vi i fritid igen opdelt i min-
dre grupper. Vi har fortsat masser af liv og glæde i vores SFO, og vores per-
sonale har virkelig lagt sig i selen for fortsat at give børnene nogle gode 
eftermiddage.   
 
Der er aktiviteter for de forskellige grupper, hvor der er faste voksne. Vi kan naturligvis 
ikke have den samme bredde på vores aktiviteter som normalt, men det mærker man ik-
ke på alle jeres dejlige børn, som fortsat er gode til at lege og finde nogle gode rytmer i de 
nye rammer. 
 
Vi er taknemlige for, at I forældre bakker flot op om de nye retningslinjer og tiltag. Det 
betyder rigtig meget med den store opbakning, vi får fra jer. Tak for det.  
 
Lige nu emmer fritidstilbuddet af juleaktiviteter og julehygge, og det er vigtigt i en kold 
tid, og det nyder både børn og voksne. 
 
Traditionen tro er der fælles feriepasning på afdeling Skjoldborgsvej fra d. 20-22/12 for 
tilmeldte børn fra både Skjoldborgsvej og Damvej.  
 
De sidste dage vil der også blive julehygget, men selvfølgelig i små faste grupper. 



 

Side 7 

Fælles 
Knap var vi nået i gang med at have åbnet SFO på tværs, inden vi igen var nødt til at ind-
dele i mindre grupper, men de uger hvor vi fik lov at være sammen, ville vi aldrig have væ-
ret foruden. Børnene nød at lege på tværs af årgange og fik lov at se hele SFO’en i fuld 
flor. Børnene fra 0. årgang gik på opdagelse og fik set en masse ting, som de aldrig har op-
levet før, alle de spændende aktiviteter på 2. årgang, gymnastiksalene og udenfor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Også børnene på 1. årgang fik for første gang lov at opleve SFO, som den oprindeligt var, 
og de fik sig virkelig en på opleveren. Særligt legetøjet på 2. årgang bragte meget glæde.  
 
For 2. årgang var det tydeligt, at de havde savnet alle de mulighe-
der, de havde tidligere. Leg i Spar Es, aktiviteter på værkstedet og 
fuld gas på i gymnastiksalen. Inde på værkstedet har vi dekoreret 
kasser med alt, vi lige kunne finde, lige fra glitter til glansbilleder og 
silkepapir. Først fik vi lavet nissehoveder og stjerner ud af ispinde, til 
sidst brugte børnene deres frie fantasi og hold nu op nogle fine og 
sjove resultater vi fik. 
 
I ugerne, hvor det hele var åbnet, var det helt fantastiske at opleve 
en hel anden liv og glæde. Vores discofest fik også sit genindtog, 
hvor Peter trofast styrer børnene igennem en super fest hver fredag 
i vores festsal.  
 
Vi nåede også at få lavet vores nisselandskab, som vi ikke fik lavet 
sidste år. De små julenisser, juledyr og alt andet godt pryder vores 
spillerum, som lige nu har skiftet navn til ”Julemandens hule”. 

 

Fritid vil gerne  
ønske alle børn og 
forældre en rigtig 

glædelig jul samt et 
godt og lykkebrin-

gende nytår! 



 

Side 8 

Vi fik også afholdt vores tegnekon-
kurrence, hvor der kom et væld af 
flotte tegninger.  
 
Nu ser vi frem imod en hverdag, 
hvor vi er mere låst, men det gør 
ikke, at børnene ikke har en masse 
gode aktiviteter. Personalegruppen 
har prøvet det før, og på ekstrem 
kort tid blev der lagt nye planer, så 
børnene fortsat kunne have en godt 
fritidstilbud.  
 
Der er jul for alle pengene resten af måneden, hvor vi bl.a. får besøg af vores 700 år gam-
le nissemor, og hendes nissehjælper kigger også forbi SFO’en indimellem. Nissemor har 
saftevand og godter med og byder på en hyggelig stund med små julelege og en julehisto-
rie. Nissemors nissehjælper lister med børnene til et hemmeligt sted, hvor der danses nis-
sedans efter skærmen til “Risengrødssangen” og “Tinka”. Vi leger også legen “Nissepyt” 
som gør os rundtossede og fylder os med en masse nisseenergi. Så vi slutter af med af-
slapning foran vores virtuelle julepejs til lyden af juletoner, inden vi lister tilbage i SFO’en 
igen.  
 
I dette nyhedsbrev vil vi lade billederne tale rigtig meget for sig selv.  
I kan se billeder fra de forskellige årgange herunder.  
 
Nyt fra 0. årgang 
Børn fra 0. og 1. årgang giver 
den gas på multibanen med 
Hockey. Det var en af vores 
aktiviteter, der gik igen i flere 
uger, og børnene nød det. 

I festsalen var der gang i teateret med børn fra alle afdelinger. 

Her er der gang i  
malerværkstedet, hvor der 
blev malet med fingrene. 



 

Side 9 

Nyt fra 1. årgang 
I denne tid med coronadeling julehygger vi igen 
på 1.årgang. Vi har et juletræ, som bliver pyntet, 
og en juleby der bliver etableret. Vi vil bage og 
nyde kagerne i fællesskab. 
 

Der er gang i leg i baggrunden,  
og der bliver syet på livet løs   

 Vi laver guirlander 
 
 
 
Der er gang i forskellige gulv-lege. Her 

er det Plus-plusserne, der er i gang.  

 
Nyt fra 2. årgang 
Siden efterårsferien er der sket en masse i 
SFO’en på 2. årgang. Vi har lavet forskelli-
ge kreative aktiviteter, og gymnastiksalen 
er blevet brugt flittigt  - og om fredagen 
har der været fredagsdisco i festsalen. 

Vi har lavet nøgleringe og perleplader, og der har 
været mulighed for at få neglelak på. Det har bå-
de piger og drenge benyttet sig flittigt af.  

Vi nærmer os hastigt julen, og der er blevet pro-
duceret rissnemænd og en masse julepynt med 
MEGET glimmer, som nu står og glimter og lyser 
op i det ene fællesrum.  
Indimellem har der også været mulighed for at 
spille Nintendo Switch, danse til Just Dance, høre 
julemusik og spille lidt på Ipads. 



 

Side 10 

Damvej 
 
Jul på Damvej 

Trods Corona og krav om opdeling og restriktioner har det stadigt været muligt at julehygge med 
masser af juleaktiviteter på Damvej. I december har vi hygget med ”find nissen”, godter i julesok-
kerne, juletegnekonkurrence, bagt julekager og lavet juledekorationer, julekalender, julepynt og 
julegaver, pyntet vores juletræ og lavet julekugler til fuglene  

Håndboldkamp 
Damvej tog en tur til håndboldkamp d. 17/11 i T-Hansen Arena.  
Vi var 20 børn og fire voksne som gjorde alt for at støtte Frederici-
as håndboldherrer til sejr imod lokalrivalerne fra Kolding IF. På 
trods af en dårlig start endte det med, at FHK fik kæmpet sig tilba-
ge og vandt 35-33.  Det var en spændende kamp med en masse 
god stemning, og det var klart en oplevelse at være med til.  Efter 
kampen blev vi tilbage til ”aftermatch”, hvor flere af børnene fik 
mulighed for at få taget et billede af spillerne samt få en autograf.  
Vi er helt overbeviste om, at det var på grund af vores højlydte 

støtte, af FHK vandt til sidst.  

Halfdans Wunderkammer – Teater Malstrøm 
Søndag d. 5/12 tog børn fra både Damvej og SFOen til Teater Mal-
strøm i Det Bruunske Pakhus for at opleve deres nyeste teaterstyk-
ke ”Halfdans Wunderkammer”.  
Det blev en sjov og finurlig stund, hvor børnene oplevede Halfdan 
Rasmussens sjove rim og remser tilsat skuespil og sang. Nogle 
børn slængede sig på madrasserne, som var lagt ud på gulvet, og 
andre sad sammen på stolene, mens de spiste popcorn og drak 
sodavand, som vi havde sponsoreret. Selvom det var koldt og langt 
at gå frem og tilbage til Damvej, så var der bred enighed om, at 
det havde været en god og spændende oplevelse at komme i teateret  
– for nogles vedkommende for første gang.  



 

Side 11 

Halloweenfest på Damvej  
Fredag d. 29. oktober afholdte Damvej vores årlige fest i forbindelse med Halloween. 
Damvej havde gennemgået en transformation og var blevet pyntet med alt, ordet uhygge inde-
bærer.  
Både børn og personale var fremmødt i deres mest uhyggelige outfit, og specielt børnene havde 
været ekstraordinært kreative, opfindsomme og ikke mindst uhyggelige. 
Festen varede fra kl. 18.00-20.30, og i løbet af aftenen udfoldede der sig et uhyggeligt godt pro-
gram fyldt med gyselige lege, drikkevarer og kåring af mest uhyggelige udklædte dreng og pige. 
Aftenens arrangement lød som følger: 
 Sæt vorten på heksen 
 Uhyggelig skattejagt 
 Udlevering af gyselige drinks 
 Kreering af den flotteste mumie  
 Kåring af udklædning 
Både børn og voksne havde en fest, og vi på Damvej ser allerede frem til 
næste år, hvor vi har planer om en gentagelse af succesen fuld af uhygge og 
flotte udklædninger.  

 

 

 

Juleovernatning  
Vi har den 26/11 haft juleovernatning  
Det var en helt igennem sjov aften med masser af julespas. Vi startede ud 
med ankomst kl. 18. Derefter gik vi i gang med Find Nissen, spiste æbleski-
ver, spillede julebanko og så Polar Ekspressen.  Vi glæder os allerede til 
næste overnatning. 
 
Julesokker 
December er fuld af hygge på Damvej, og en af de mange hyggelige ting er 
Julesokkerne. Børnene er selv kommet med deres egne sokker hjemmefra, 
og de udgør en del af julehyggen på Damvej. 
Samtidig med at de dekorativt præger vores væg, så bliver de også fyldt 
hver dag med lidt godter. Børnene elsker det og spørger gerne flere gange 
efter, hvornår klokken er 15, da dette er tidspunktet, hvor sokkerne for de 
tilstedeværende børn bliver tømt. 
Det skaber glæde samt lærer børne-
ne at udvise tålmodighed - win win.  



 

Side 12 

Julegave shoppetur 
“Det har bare været så hyggeligt!”, “Det har været den bedste dag i hele mit liv!” 
Citater fra nogle af pigerne 
Glæden var stor, da vi fredag d. 3. december drog afsted på den store julegave shoppetur til Kol-
ding Storcenter, og glæden var heldigvis lige så stor, da vi tog hjem igen. 
Med på turen var 20 piger fra 4. og 5. klasse, som i månedsvis forinden kom med utallige spørgs-
mål som “Hvornår kommer en seddel? Hvornår kan man tilmelde sig? Må man kun købe julega-
ver? Hvor mange penge må man have med? Hvad skal vi spise?” osv.  
 
Vi hentede pigerne, da de havde fri fra skole, tog med toget til Kolding og derefter en bus ud til 
storcenteret. Efter indlogering af skoletasker i skabene, var det tid til den første runde power-
shopping. Pigerne gik rundt i små grupper, så alle havde nogen at følges med. Efter et par timer 
mødtes vi alle for lige at tage en midtvejsstatus, hvorefter der skulle findes aftensmad, og den 
sidste slutspurt på den perfekte gave blev sat ind. Ved 19-tiden gik bussen ned til banegården, og 
med en lille rask gåtur nåede vi toget mod Fredericia.  
 
Tak til alle pigerne for en dejlig eftermiddag fuld af hygge og god stemning.  

 
Junioraftenklubben 
Vi har fortsat fokus på at tilbyde børnene forskellige aktiviteter, både inde og ude. 
Selv om det er blevet den mørke tid på året, har vi hygget med snobrød i bålhuset og leget lygte-
gemme og skræmmegemme udenfor. Der har som noget nyt i aftenklubben været en Disco aften 
med fed musik og lysshow. Der er hver uge nye konkurrencer bl.a. Unostafet, farvepool og man-
ge andre konkurrencer, hvor børnene kan opnå point. Dette fortsætter også i december, hvor der 
er sjove julekonkurrencer inden den storepræmie overrækkelse og æbleskiver den 16/12. 
I løbet af december er mulighed for at lave julegaver og se julekalender i Byggerhyggen. 
 
Kommende arrangementer januar – marts 2022 
Kommende arrangementer og ture ud af huset i eftermiddagsklubben: 
 Januar – Nytårsarrangement. 
 Februar – Fastelavnsfest, slå katten af tønden m.m. 
 Marts – Arrangement for glidende overgang, kommende 3. årgang.  
Hvis vejrforholdene tillader det, tager vi løbende på skøjtebanen på gasværksgrunden  
i januar og februar.  
Nærmere info om datoer, indhold og tilmelding følger.  
 
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!    
Mange julehilsner fra Personalet på Damvej 
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Nyt fra afd. Skolesvinget 

Skolesvingets børn og personale er nu klar til at gå på velfortjent juleferie.  
Renovering og COVID-19 har selvfølgelig fyldt meget i det første halve skoleår, 
men heldigvis har vi også haft tid til at drive en helt normal folkeskole. 
Vi har bl.a. haft fælles emneuge med Sundhed som overordnet emne. Børnene var blandet på 
tværs af klasser, og der var fokus på at skabe nye venskaber.  
Juleklippedagen fik vi også gennemført - dog uden besøg af forældre og bedsteforældre.  
Hele skolen var samlet i gymnastiksalen, og det var første gang siden marts 2019, at hele Skoles-
vinget kunne mødes til fællessang og juleskuespil fra 2.årgang. 
 
Elevrådet 
Vores elevråd er kommet flot i gang. Et af deres tiltag er, at de har indkøbt en del legeredskaber 
til pauserne. Alle klasser har fået en kasse ud med forskellige legeting i. 
Adam fra 6.årgang fortæller her lidt om elevrådet: 
Hej jeg hedder Adam! Jeg vil lige fortælle lidt om hvad vi laver i elevrådet lige nu. 
På juleklippedagen havde vi en konkurrence om den bedste juleudsmykning. 
Der var 4 kategorier Flotteste juledør, Hvidt tema, Natur inspireret julepynt og Et gangareal der 
får dig i julestemning. Vi har også skrevet et juleskuespil, som nogle fra elevrådet har skrevet og 
alle fra elevrådet er med til at spille det.  
Her er billeder af de klasser der vandt juleudsmykningskonkurrencen. 

 

    Flotteste juledør vinder 6.A              Hvidt tema vinder 5.A     Naturinspireret julepynt vinder 5.B               Gangareal der får dig i  
                          julestemning vinder 4 årgang 

Personalet: 
Erna Kjær Torbensen valgte at stoppe som lærer og havde sin sidste arbejdsdag d. 
30.9.21. Erna har været på Skolesvinget siden omlægning i 2013. Hun har gjort en kæm-
pe forskel for rigtig mange børn og kollegaer på Skolesvinget, og der skal herfra lyde en 
kæmpe tak til Erna for hendes indsats på Skolesvinget. 
 
Renoveringen: 
Når vi møder ind efter juleferien, skal alle vores indskolingsklasser flytte i ny-renoverede 
lokaler. Der venter os et større logistisk arbejde for at få det næste halve år til at hænge 
sammen.  Mandag d. 6.12. blev der afholdt et onlinemøde for alle forældre, hvor alle de 
praktiske forhold for næste etape af renoveringen blev gennemgået.  
Jeg vil gerne rose alle på Skolesvinget. Både personalet, børn og forældre. Jeg oplever, 
at alle parter udviser en stor forståelse for vores lidt vanskelige vilkår. 
Billederne viser vores nye bibliotek (PLUC-lokale) og vores nye tilbygning. 

Kommende PLUC-lokale 

Den nye tilbygning 
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Fritidstilbud afd. Skolesvinget 
En Julehistorie fra en julehverdag i SFO 
Jeg kører hjem til julen, jeg kan ikke vente med at se deres ansigter - sådan starter linjerne til en 
god julesang. Og netop der, starter vi vores fortælling omkring SFO’en.  
Uden for vinduerne er det stadig mørkt, og i dag er det ekstra koldt, da det har været frostvejr i 
nat. Indenfor kan man høre julemusik, som pædagogen har sat på. Børnene sidder forskellige ste-
der i rummet, ved langbordet spilles der krig og andre former for kortspil, et andet sted spilles 
der bordfodbold, og andre leger med dyr og plus plus’er. Pigen og drengen bliver afleveret af de-
res far, og den anden pædagog, som er i rummet, kan se, at det har været en af de morgener, 
hvor pigen er ked af det. Pædagogen går hen til pigen, tager hende i hånden og fortæller hende 
noget, som andre ikke kan høre. Faren siger farvel til drengen og pigen og siger god dag til de an-
dre, som er i rummet. Klokken nærmer sig skoletid, og pigen går glad op ad trappen og hen til sit 
klasseværelse.  
 
Da pigen senere samme dag kommer i SFO, går hun hen forbi pædagogen fra i morges: “tak for 
hjælpen i morges”. Hun går videre ind i et andet lokale og spørger, hvad de skal lave af kreative 
ting i dag. ”I denne måned laver vi hemmeligheder til jul”, svarer pædagogen. ”Det vil jeg gerne 
være med til”, svarer pigen. Rundt om bordet sidder børnene og taler om dagen i dag, andre 
børn er på vej ned i hallen. “Vi skal lave forhindringsbane”, siger drengen fra i morges. Andre 
børn går forbi og ind i et tredje rum for at spille spil, spise eftermiddagsmad, bygge hule, lege 
med biler. Pludselig kommer der nogle piger fnisende ind af døren: “Er der nogen, som vil med op 
i skoven og lege gemme?” Der er flere, som kommer løbende og råber, “vi vil gerne være med”. 
Imens alt dette står på, kommer der en dreng ind ad døren og siger til Conrad, “du skal hjem, di-
ne forældre er her”. ”Øv!” siger Conrad, ”jeg legede lige så godt”. En time senere kommer børne-
ne tilbage fra hallen med en dejlig kulør i ansigterne. Flyveren, som er den pædagog, som sender 
børn hjem, går rundt og finder de børn, som skal med bussen. Der er også nogle, som skal cykle 
eller gå hjem selv, andre skal gå ned til kys og kør. Udenfor er det begyndt at sne, og flere børn 
trækker i deres flyverdragter og skal bare ud og lege med sne. Nogle forældre eller bedsteforæl-
dre kommer og henter deres børn. Pigen fra i morges sidder ved langbordet og taler med nogen 
venner om, hvad deres drillenisse har lavet af sjove og skøre ting. Udenfor vinduet banker det 
pludselig på ruden, “MOR”, råber pigen og løber hen til døren. “Må Wanda godt komme med 
hjem?” 
 
Klokken er efterhånden blevet halv fem, og det er blevet mørkt udenfor. Der er ikke mange børn 
tilbage, højst to som er uden for. Pædagogen går udenfor til dem, og pludselig igennem luften 
kommer der en snebold. KLASK, den sidder lige på jakken, og børnene griner. “Sneboldskrig!” rå-
ber pædagogen, og sådan slutter vores fortælling fra SFO’en. 
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Aftenklub 
På Skolesvinget har vi i de seneste  
måneder startet aftenklub op en gang 
om måneden.  
Den første aftenklub stod på (u)hygge 
med en halloween fest.  
Vi havde forskellige aktiviteter for børne-
ne, bl.a. ballondans og et sted hvor bør-
nene skulle føle på ting og gætte, hvad 
det var. Afslutningsvis var vi i hallen og 
spise dejlig mad og få slushice. 
I den anden omgang af aftenklub lavede 
vi julemandens værksted. Her blev der 
lavet flere forskellige hemmelige jule-
gaver og hygget igennem.  
Tredje aftenklub er desværre blevet udsat pga. coronasituationen,  
men vi vender stærkt tilbage i det nye år. 
 

Nyt fra Skovlodden 
I Skovlodden kunne vi fejre fødselsdag onsdag d. 8/12, vi blev 13 år. Vi fik 3 fine løbecykler og 
sang fødselsdagssang for vores hus. Bagefter gik vi på legepladsen og legede ”find nissehuen”. 
Det er en sjov leg, hvor alle børn er på jagt efter nissehuen, som er fyldt med pebernødder, der 
deles ud til alle børn. 
 
I Skovlodden er vi pt. optaget af det pædagogiske tilsyn, som der for tiden gennemføres i hele 
vores distrikt. Det betyder, at både børn, forældre og personale gennemfører en spørgeundersø-
gelser, samt at der kommer observation af den pædagogiske hverdag fra en pædagogisk konsu-
lent. Vi afslutter tilsynet med en dialogsamtale i marts, hvor vi bl.a. skal sætte fokus på nye tiltag, 
som der kan styrke børnenes hverdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glædelig jul til alle på Skolesvinget 

 
                                           Dorthe Lindegaard        og          Lars Andersen 

Leder af Skovlodden                 Afdelingsskoleleder 
    og Fritid 
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Nyt fra afd. Nørre Allé 
 

Glædelig jul fra Nørre Allé 
Så blev vi ”ramt” igen af en Corona-bølge – og derfor er vi hjemsendt til fjernundervisning 
i fem dage i alt, men NU er det juleferie. Jeg har indtryk af, at der er mange, der har glæ-
det sig til ferien i år.  
Vi gik naturligvis straks i gang med onlineundervisning med de fejl og mangler, som det 
indebærer. Nu afventer vi så i spænding, hvad der sker efter nytår. Udviklingen i øjeblikket 
giver desværre ikke plads til alt for meget optimisme. 
Jeg vil gerne slå fast, at vi er meget bevidste om, at Corona er en alvorlig sygdom, som skal 
tages meget seriøst. Vores indstilling på Nørre Allé er, at vi skal passe på og følge de ud-
sendte restriktioner. Vi forsøger at lære de unge mennesker, hvordan vi kan omgås hinan-
den på en forsvarlig måde.  

 
Vi bevarer optimismen på Nørre Allé, og alt i 
alt har vi en god stemning på skolen.  
Det demonstrerede vi bl.a. på vores ”jule-
klippe-hygge-dag”, som var en fantastisk dag 
og oplevelse. Tænk, at vi startede og lykkedes 
med brunch til alle 450 mennesker på Nørre 
Allé – flot arbejde af personale og elever.  
Eleverne var meget engagerede og glade, og 
nogle har allerede spurgt, om ikke denne dag 
fremover skal være en tilbagevendende begi-
venhed. Her kan I se noget af det flotte pynt, 
der blev produceret på denne dag  
Én af konkurrencerne var bl.a. at pynte/
dekorere indgangsdøren til klassen. 
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Trivsel 
Vi kan se i den store nationale trivselsmåling, som blev offentliggjort her i efteråret, at vi 
ligger på et meget tilfredsstillende resultat – f.eks. at vi næsten er en ”mobbefri” skole. 
Det betyder på ingen måde, at der ikke er noget at gøre. NEJ, der svæver ikke kun lyserøde 
skyer hen over Nørre Allé. Der er udfordringer hver dag, men jeg vil holde fast i, at der er 
god grund til at glæde sig over, at der hver dag er et dygtigt og engageret personale, der er 
klar til at gå de ”ekstra meter”, for at hjælpe de unge mennesker. 
Den gode trivsel for langt de fleste skal naturligvis bruges til at lære, og vi har høje faglige 
forventninger og ambitioner på Nørre Allé. Vi ønsker at tilgodese alle elever på Nørre Allé 
– det vigtige for os er, at alle unge får de bedste muligheder for at udvikle sig OG blive  
dygtigere. Vi kan se i faglige målinger, at eleverne faktisk bliver dygtigere på Nørre Allé. 
Det glæder vi os meget over. 
 
Elevcafé på 7. årg. 
Caféen er kommet rigtig godt i gang i dette skoleår. Personalet og eleverne arbejder virke-
lig godt, og det er indtil nu lykkedes at lave overskud i de fleste uger. Der er altid mange 
overvejelser om koncept, menu m.m., hvor det både handler om sund mad og salg. Café-
en har lige fået den store fine Smiley af Fødevarestyrelsen – godt gået af både personale 
og elever. Vores café bliver jo kontrolleret på lige fod med andre caféer i byen. 
 
Nye ansatte på Nørre Allé og flere på vej 
Vores nye afdelingsleder Natasja Friismose har fra sommerferien fået en rigtig god start på 
Nørre Allé, og på lærersiden har vi ansat nye lærere både efter sommerferien og her til 1. 
december 2021. Vi har desuden et stillingsopslag ude til efter nytår sammen med et pæ-
dagog-vikariat. Det hele dækker over, at vi har bedre økonomi end tidligere, men det dæk-
ker også over, at nogle skal ud at prøve at være ledere på forskellig vis. Lærerskifte midt i 
et skoleår er bestemt ikke optimalt for de fleste, men det er vist et vilkår i dag. Man kan 
roligt sige, at mobiliteten er stor i øjeblikket. Når vi så lægger øget fravær ind på persona-
let, så vil det ramme nogle klasser for meget. Vi gør alt, hvad vi kan for at dække alle ind 
så godt som muligt. 
 
Den attraktive udskoling på Nørre Allé 
Vi arbejder i øjeblikket på udvikling af udskolingen i Fredericia. Det er både politikere, sko-
leafdelingen på Rådhuset, ledere, personale, elever og forældrebestyrelser involverede i. 
Arbejdet strækker sig helt frem til 2023, hvor vi på det tidspunkt skal have en fælles ram-
me for udskolingerne, men med plads til forskelligheder.  
Vi har taget de første skridt i forhold til at starte vores 7. klasser i år i stamklasser, startet 
”Adventure & Challenge”- timer på 7. årgang, forbedre overgange m.m. Vi er startet på at 
inddrage både elever (i elevrådet) og forældre (i afdelingsrådet).  
 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for et godt samarbejde i 
2021 og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Nils Jørgensen 
Skoleleder afd. Nr. Allé 
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