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Side 2 

Kære elever, forældre og medarbejdere! 

Det er en rigtig dejlig tid. Solen skinner på os, og vi har haft et fantastisk 

vejr i en lang  periode. Vores elever og personaler har haft meget travlt 

med at gøre færdig for dette skoleår med oprydning og klargøring til   

næste skoleår. Der er mange smil på ungerne   og på de unge.                                      

Og vi voksne er godt tilfredse. Med nogle små bump ind imellem,                                    

så har det været et  rigtig, rigtig godt skoleår. 

 

Væsentlig forbedring og fremgang på skolens bygninger 

Afd. Nørre Allé er blevet fantastisk løftet og lysnet. Den er nærmest ukendelig! Og det er 

blevet en fantastisk ramme for vores unge elever og vores personale. Renoveringen går 

nu ind i en sidste fase – læs mere i indlægget fra Nørre Allé. 

 

Væsentlige trafik forbedringer 

Afdelingsrådet på afd. Skjoldborgsvej har kæmpet bravt for trafikale forbedringer. Først er 

Chr. Winthers Vej blevet markeret op, og siden er der kommet et fodgængerfelt over 

Skjoldborgsvej, som betyder, at vi snart kan arbejde med en trafikpatrulje til at hjælpe  

elever mere sikkert over vejen. 

Vi har brug for, at alle forældre hjælper til med trafiksikkerheden. Lær jeres børn at   

transportere sig selv i skole til fods eller på cykel. 

Hver eneste bil, som ikke skal forbi skolen, er en forbedring af sikkerheden!  

 

Væsentlig forbedring af vores udearealer 

Fredericias politikere har bevilliget penge til store forbedringer på vores udeområder. 

Læs fra de tre afdelinger om kæmpe forbedringer og investeringer i vores udearealer. 

 

 

Leder v/ Jan Th. Voss, Distriktsskoleleder 



Side 3 

Vi har den gode stemning og kultur, som en god 

skole og gode fritidstilbud skal have! 
 

Og det takket være en kæmpe indsats fra os alle! 

 

 

 

 

 

 

 

Det er elevernes fortjeneste  

– fordi de passer på hinanden og samarbejder godt 

Det er forældrenes fortjeneste  

– fordi I bakker op om skolen og vores arrangementer 

Det er personalernes fortjeneste  

– fordi I hjælper hinanden og vores elever, fordi I er dygtige,                        

og fordi I har et hjerteligt engagement 

 

En god skole er ikke noget, vi får...  

En god skole er noget, vi giver hinanden! 

 

Tak fra mig til alle som har medvirket! 

 

God sommer til jer alle! 

Mange hilsner fra Jan Th. Voss 



Side 4 

VIGTIG BESKED! 
Ændrede sluttider for mellemtrinnet på afd. 
Skjoldborgsvej i skoleåret 2016/2017  

Kære forældre! 

Vi har besluttet at ændre på skemaet for mellemtrinnet på afd. Skjold-

borgsvej til det kommende skoleår, fordi vi tror, at det giver os flere mulig-

heder for at lave en bedre skoledag. Den forskudte 12-pause i forhold til  

indskolingen har været en klar forbedring, så den fortsætter vi med. 

Elevernes skoledage består i det kommende skema af tre ”korte” og to 

”lange”. Vi har ikke ændret på tiden i skolen. Vi har bare flyttet lidt rundt på 

nogle lektioner og nogle dages sluttidspunkter.  

Ligeledes får fritidstilbuddet med den nye skemaplan tre ”lange” og to ”korte” 

dage – i stedet for to ”lange” og tre ”korte”. Pasningsordningens længde er 

den samme. Det er også her kun et spørgsmål om omplacering af tid. 

Vi tror, at det nye skema bliver en gevinst for både elever og undervisere, 

men inden vi kommer til det, skal vi have rundet et godt skoleår af med en 

velfortjent sommerferie til alle. 

 

Venlig hilsen 

Jens Hovmøller  

Afdelingsleder på mellemtrinnet, afd. Skjoldborgsvej 

 

Se de nye tider på næste side! 



VIGTIG BESKED! 
 

Ændrede sluttider for mellemtrinnet på  
afd. Skjoldborgsvej i skoleåret 2016/2017  

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8:00 – 8:45 UV UV UV UV UV 

8:45 – 9:30 UV UV UV UV UV 

9:30 – 9:50 Pause Pause Pause Pause Pause 

9:50 – 10:35 UV UV UV UV UV 

10:35 – 11:20 UV UV UV UV UV 

11:20 – 12:05 UV UV UV UV UV 

12:05 – 12:45 Pause Pause Pause Pause Pause 

12:45 – 13:30 UV UV UV UV UV 

13:30 – 13:35 Pause 

UV 

Pause 

UV 

Pause 

13:35 – 14:15 
UV UV UV 

14:15 – 14:20 

UV UV 
14:20 – 15:00 Fri Fri Fri 



Nyt fra Afd. Skjoldborgsvej 
KULTURDAGEN 

Sikken en fest vi havde d. 1. juni ved Kulturdagen. Tak for den fantastiske opbakning fra 

alle sider. Solen skinnede, snakken gik i alle kroge, eleverne lagde sig i selen og levere-

de meget flotte optrin med sang, musik og dans både på den store scene og på talent-

scenen. Udstillingerne af elevarbejder i Festsalen og på Skoletorvet var utrolig flotte og 

meget større end sidste år. Jeg håber, at I fik dem at se!  

Fra skolens side skal der lyde en meget stor tak til alle jer forældre, som støttede jeres 

børns klasser med sponsorgaver og hjælp i forbindelse med boderne. Børnene gik op i 

aktiviteterne og boderne med liv og lyst, og overskuddet går ubeskåret til elevaktiviteter. 

Blandt andet fik 6. årgang et stort bidrag til en afslutningstur til Djurs Sommerland. Sidst, 

men ikke mindst, en stor tak til kulturudvalget, der trak i alle tråde og til hele personale-

gruppen, der ydede en kæmpe indsats både før, under og efter festen. Vi glæder os alle-

rede til næste år! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivt Afdelingsråd 

Vi har haft et særdeles aktivt afdelingsråd i dette skoleår. Der har været stor opbakning til 

alle møder, og der er blevet diskuteret mange spændende udfordringer og vinkler på det 

at være skole. Der har været et stort fokus på trafiksituationen, og et særligt nedsat trafik-

udvalg har samarbejdet med Fredericia Kommune omkring forskellige forbedringer i for-

hold til trafiksituationen. Dette arbejde har blandt andet resulteret i, at der nu etableres et 

fodgængerfelt på hjørnet af Skjoldborgsvej og Chr. Winthers Vej.  

Medlemmer af afdelingsrådet vil være til stede på alle forældremøder i august/september, 

hvor der skal vælges 2 forældrerepræsentanter pr. årgang til afdelingsrådet i næste sko-

leår. Jeg vil blot sige en stor tak til jer, der på den måde har ydet en stor indsats for afde-

ling Skjoldborgsvej i skoleåret 15/16. 
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Udendørsområderne 

Desværre nåede arbejdet med dræn af boldbanen og anlæg af en multibane ikke i mål i 

dette skoleår. Det våde vejr hen over vinteren har skubbet tidsplanen mange gange. Men 

nu kan vi endelig se, at arbejdet skrider fremad. Eleverne har i dette skoleår fyldt skole-

gården godt og grundigt ud, og vi har kun ros til overs for elever og personale, der den 

ene gang efter den anden har været opfindsomme i forhold til at få plads til alle aktiviteter 

i pauserne, i idrætstimerne og i den understøttende undervisning.  
 

Multibanen bliver et godt aktiv for eleverne både i skoletiden og i fritiden. Banen bliver 

placeret midt på sportspladsen og bliver bygget med støjdæmpende bander. Der kommer 

desuden lys på banen. 
 

Vi glæder os til rigtig meget til at få banen færdig og få den taget i brug. Vi kender endnu 

ikke den præcise dato for indvielsen, men det vil I høre meget mere om efter ferien. 

 

Forskudte frikvarterer 

Da vi oplever færre konflikter og mere plads i skolegården til elevernes aktiviteter i pau-

serne, fortsætter forsøget med forskudt frikvarter omkring spisepausen i næste skoleår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokusområder i skoleåret 16-17  

RESPEKT vil fortsat være på dagsordenen i alle sammenhænge. Vi må sige, at det nyt-

ter noget med en indsats og et fokus på, hvordan vi omgås hinanden på skolen. Vi ople-

ver generelt en bedre omgangstone mellem eleverne og overfor de voksne. Derfor fort-

sætter indsatsen med nye initiativer i det kommende skoleår. 
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Relationer og faglighed 

Sidste år i september/oktober deltog alle elever, forældre og personale i Fredericia Kom-

mune i en kortlægningsundersøgelse omkring læringsmiljøet på skolerne. På baggrund af 

resultaterne herfra har vi på Ullerup Bæk Skolen besluttet at have fokus på relationer og 

faglighed. Hver årgang har udarbejdet indsatsområder, så vi fortsat kan styrke relationer-

ne mellem eleverne og have et vedvarende fokus på at højne fagligheden for alle elever. 

Det er meget vigtigt, at alle elever får tilpas faglige udfordringer, så alle har mulighed for 

at blive fagligt dygtige. Vi er i gang med at uddanne en lærer til talentvejleder, netop for at 

vi på skolen kan blive dygtige til at ramme alle elever fagligt. Ligeledes vil en anden lærer 

i næste skoleår påbegynde en uddannelse som matematikvejleder. 

 

 

Et nyt skoleår er planlagt og venter på den anden side af sommerferien. Vi glæder os  

rigtig meget til at byde nye medarbejdere velkommen på afdeling Skjoldborgsvej fra d. 1. 

august. Flere af de nye lærere har allerede deltaget i møder om planlægningen af næste 

skoleår. Jeg håber, at I vil tage godt imod dem, når I møder dem efter ferien. 

 

Det nye skoleår begynder onsdag d. 10. august kl. 8-14 for alle elever i 1.-6. årgang. 

 

De nye elever til 0. årgang møder på legepladsen foran SFO onsdag d. 10. august kl. 

9.15. Skoledagen for 0. årgang slutter ca. kl. 10.30, hvor eleverne må gå hjem eller kan 

gå i SFO. 

 

Til sidst vil jeg sige tak for samarbejdet og ønske alle  

elever, forældre og medarbejdere en rigtig dejlig sommer.  

Side 8 

Anne Bodil Jensen    

 Afdelingsskoleleder  

Afd. Skjoldborgsvej 



Danseforløb 
4.E  har i løbet af 8 uger deltaget i et danseforløb, der er en del af danseprogrammet  

”Ta´ fat om dansen”, der afvikles i flere regioner over hele landet.   
 

Eleverne har i samarbejde med danseinstruktør Iben Engberg skabt deres egne danse 

ud fra et fælles materiale. Det handlede blandt andet om, hvordan man hilser på hinan-

den med hele kroppen. Børnene har arbejdet med at bevæge sig i forskellige niveauer, 

dvs. stå op, midt imellem og nede på gulvet. 
 

Børnene har arbejdet sammen 2 og 2 og har via deres kreative fantasi inspireret hinan-

den og skabt mange vidt forskellige danse. De har været engagerede, og der er blevet 

grinet og danset med megen glæde. 
 

Børnenes oplevelser har været utrolig positive, da de har givet udtryk for, at det var sjovt, 

spændende og meget udfordrende. Trods udfordringer med at skabe sin egen dans   

endte danseforløbet med to flotte   

opvisninger for de fire andre klasser 

på 4. årgang. Flere gav bagefter     

udtryk for, at det bare var fedt, at de 

andre klappede af dem. 

 

Susanne Meng Devantier 
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Nyt fra fritidstilbuddet på Skjoldborgsvej 0-2. årgang 
Personalenyt: Tak for samarbejdet! 

Jeg er stoppet som distriktsfritidsleder i Ullerup Bæk pr. 1. juni 2016. 

Jeg har været meget glad for opgaven som distriktsfritidsleder, men drømmejobbet blev 

ledigt. Jeg har altid sagt, at hvis jeg ikke skulle arbejde for børn og unge i Fredericia 

Kommune, kunne jeg godt tænke mig jobbet som leder af Fredericia Krisecenter. Det 

blev ledigt - og jeg fik det. 

Stillingen som distriktsfritidsleder er blevet slået op til besættelse pr. 1. september 2016.  

Mange hilsner 

Bente Hedemann 

På Superstuen vil vi arbejde videre med børnenes kreative sider, ved at de selv tager  

ansvar for det, de laver og kommer med ideer til, hvad de kunne tænke sig at lave.    

Mange børn vil gerne have en voksen og spille brætspil med, og det vil vi prøve at give 

plads til. Vi vægter fællesskabet mellem børnene højt og prøver at få børnene til at løse 

flest mulig konflikter selv, da det giver grobund for forståelse for hinanden. 

Side 10 

Vi glæder os til, at vi kan bruge  

boldbanen og Tarzanbanen igen. 



Side 11 

Nyt fra glidende overgang 

Slutningen på ”glidende overgang” nærmer sig, og vi må sige, at det har været nogle 

spændende og sjove måneder at følge vores nye børn, som snart skal starte i 0. klasse.  

 

Hver dag er startet med morgensamling 

kl. ca.9.15. Her har vi talt med børnene 

om dato , årstid, dag osv. 

 

Vi har også sunget en masse sange og 

lavet sanglege. Vi har lavet forskellige 

kreative aktiviteter, bl.a. har vi lavet frugt-

poser, syet pudebetræk og lavet perle-

plader. De kreative aktiviteter har været 

frivillige, og derfor er det ikke alle børn, 

som har haft ting med hjem.  

 

Vi har været på ture rundt i nærområdet, og børnene er blevet rigtig dygtige til at færdes i 

trafikken. En af vores nye drenge har gentagne gange sagt: ”Det er fedt at være på tur, 

man får vildt meget ny energi”.   

 

For nogle af de skønne unger har det 

været en udfordring at lave de ”skole-

opgaver”, som vi har lavet om torsda-

gen. Det har ofte været nødvendigt at 

puste på fingrene og holde adskillige 

pauser for at hvile hænderne. 

 

 

 

Der er blevet lavet mad, og børnene har på skift deltaget i aktiviteten. 
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Fredag står i bevægelsens tegn: Vi er i gymnastiksalen, og vi laver forskellige aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst i maj havde vi besøg af de børnehaver, som børnene fra glidende overgang har  

gået i, og der var stor gensynsglæde. Det var en hyggelig og dejlig dag, hvor der blev 

hygget og leget med ”gamle” kammerater.  
 

Børnene er også begyndt at besøge 0. klasse, så de kan se, hvordan der er at gå i skole. 

Vi har også haft en legetøjsdag, hvor børnene måtte medbringe 1-2 stykker legetøj, og 

det var en succes.  
 

Alt i alt må vi sige, at børnene i glidende overgang er faldet godt til i vores hus. Det er en 

fornøjelse at arbejde med børnene, og der er mange sjove øjeblikke: En dag, hvor vi   

spiser eftermiddagsfrugt, har en af drengene noget lækker vandmelon med. En voksen 

siger: ”Det må da være til mig?” Drengen svarer: ”Nej, du kan købe noget selv!”. Den 

voksne : ”Det er jo dyrt!”  Drengen: ”Så må du bare arbejde hurtigere!”.  
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Nyheder fra 2.årgang 

Vi har planlagt forskellige aktiviteter de enkelte dage. 

                                

Mandag har været hygge og leg på hemsene med Lego, dino'er og tegnerier. 
 

Tirsdag har vi været i 0-1.kl. SFO. Vi er ikke så meget personale om tirsdagen, og bør-

nene nyder at være sammen med vennerne i de andre 1. klasser.  

Mange af børnene har været i værestederne og i gymnastiksalen. 
 

Onsdag har vi haft spilledag. Her har børnene haft mulighed for at spille Wii, Just Dance, 

IPad og computer. Særligt Wii og Just Dance har været populære. 
 

Torsdag har været turdagen for 2. klasse. Vi har været på besøg på Damvej. Særligt dy-

rene og bålmaden har været populært. Det har været nogle gode ture, og børnene føler 

sig allerede hjemme i huset derovre. Det er rigtig godt, når de efter ferien skal gå der hver 

dag.  
 

Fredag er hyggedagen, hvor vi snakker, hygger og spiser frugt. Børnene har haft rulle-

skøjter og andet udendørs legetøj fremme. Der har været god tid og plads til disse aktivi-

teter, da mange børn går tidligt hjem denne dag. Også Discodans i festsalen er populært 

om fredagen. Der er blevet danset og sunget meget.  

 

 

 

 

 

 

 

Til slut vil vi gerne ønske jer alle en rigtig god sommer. Vi glæder os til næste skoleår, 

hvor 1. klasserne bliver samlet og får lokalerne for sig selv. 

 

Farvel og tak til børn og forældre på 2. årgang. I har været nogle fantastiske børn, og vi 

har haft mange gode, sjove timer sammen. Vi ønsker jer held og lykke på Damvej og i 

jeres videre skolegang. 

Mange sommerhilsner fra Personalet 
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Nyt fra fritidstilbuddet på Damvej 3-6. årgang 
Hår på brystet dyst 

På Damvej havde vi en gruppe ude at gå til den efterhånden me-

get traditionsrige ”Hår på brystet-dyst”. I år var 25 års jubilæum, 

og ruten var derfor længere end normalt - 46 kilometer. Holdet 

bestod af to børn fra 4. årgang samt to fra 5. årgang, som gik 

sammen med en pædagog og en studerende.  
 

Undervejs var der mange forskellige poster, som udfordrede delta-

gerne på forskellige måder. Eksempelvis blev det hvide vandtårn 

på volden forvandlet til en rapelling-mur, hvor man for alvor kunne 

få afprøvet, om man nu skulle have højdeskræk. Derudover prøvede vi blindesmagning, 

kamp med bue og pil, mundaflæsning, skræmmepost og mange andre fede ting.  
 

Det var en enorm udfordring, og det var også et noget mindre hold, som kom i mål knap 

16 timer efter – en studerende og en enkelt dreng. 

Men selvom fire ud af de oprindeligt seks deltagere 

udgik, var stemningen god. Alle var blevet presset, 

havde fået rykket grænser og    måske vigtigst af alt; 

lært noget om sig selv og om sine venner. Vi sov alle 

ude i Bøgeskov Fritidsklub, som man gør ifølge tradi-

tionen, og dagen efter drog en flok trætte folk tilbage 

til byen med en masse gode historier at fortælle.  
 

Kommende aktiviteter på Damvej 

I starten af det nye skoleår vil vi som noget nyt afholde en Damvej-dag. Det vil blive en 

form for ”åbent hus”, så alle kan komme og se, hvad Damvej er for et sted, og der vil væ-

re forskellige aktiviteter, som børnene, der allerede går på Damvej, vil være medplanlæg-

gere af. Så hold øje med Intra og Ullerup Bæk Skolens Facebook side, da datoen vil blive 

meldt ud disse steder. 
 

Vi vil i det nye skoleår afholde et par overnatninger og forskellige arrangementer. Så 

hold øje med opslag i klubben, Intra og Facebook. Har I forslag til, hvad I kunne tænke 

jer, der skete på Damvej i det nye skoleår, så henvend jer til personalet, så kan vi snakke 

om, om det kan lade sig gøre. 
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Nyt fra Byggeren 

 

Poolen er nu åbnet!! Hvis vejret er godt, vil poolen være 

åben, så husk badetøjet og et håndklæde. Intet badetøj = 

ingen badning. Vi glæder os til at indvie poolen for denne 

sæson, så nu skal det gode vejr bare komme tilbage! 

 

Vi har også holdt en lille fin indvielse af vores nyanlagte ridebane, da 

den efter en del år på bagen havde brug for en lille opfriskning. Banen 

blev indviet med ridning, efter den røde snor var klippet. 

 

 

 

 

 

 

På Byggeren har vi over en længere periode gjort klar til ”store flyttedag”. Det betyder, at 

langt de fleste af vores huse vil få nye ejere snarest. At overtage et hus er ikke nødven-

digvis nogen nem ting. Først blive børnene præsenteret for en ”lejekontrakt”, som de skal 

skrive under. Her bliver reglerne præciseret, så både børn og voksne har afklaret, hvilke 

krav, vi forventer, vil blive overholdt, når man står som ejer af et hus. Dernæst skal huse-

ne tømmes for indhold, så vi kan afholde et ”indflytter syn”. Børnene får her at vide hvilke 

ting, der skal udbedres, så huset er ”beboeligt”. Det hele slutter af med, at børnene for 

overrakt en nøgle til huset. Alle disse ”tiltag” skal sørge for, at børnene får ejerskab over 

deres hus.  Det er en vigtig læring for børnene. Vi ser frem til at få en hel masse nye be-

boere. 

 

 

 

Vi ønsker alle børn og forældre en god sommerferie  

og siger på gensyn i det nye skoleår. 

 

Mange sommerhilsner fra  

Personalet på Damvej 
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Aftenklub 

Efter sommerferien er det muligt for den kommende 4. årgang at gå i Junior Aftenklub. 

Aftenklubben er åben tirsdag og torsdag aften fra kl. 18.00 - 21.00. I den forbindelse er 

det vigtigt at huske på, at såfremt man er nysgerrig på, hvad aftenklub er for noget, og 

hvad vi laver, er man velkommen til at komme på besøg to gange, inden man skal melde 

sig ind. Så håber vi, at I har lyst til at komme efter ferien, hvor I jo er gamle nok til det. 

 

 

 

 

 

 

Nyt om personalet 

Den 1. juni startede Sarah fra Kolding Pædagogseminarium. Sarah skal være hos os det 

næste halve år. Kirse er vendt tilbage fra efteruddannelse torsdag d. 23. juni, og det bety-

der samtidig, at vi skal sige farvel til Majbrith, som har været vores rotationsvikar siden 

11. januar 2016. Herunder en hilsen fra Majbrith: 
 

”Jeg har været rotationsvikar for Susanne, Brith og Kirstine fra11. januar til 22. juni. Jeg 

har været både på skolen og på Damvej. I den periode har jeg fået et rigtig godt indblik i 

både skole og fritidsområdet, som jeg ikke har bevæget mig i før. Jeg har virkelig nydt at 

lære børnene at kende både i skole og fritid, og netop på grund af denne kobling har jeg 

fået muligheden for at danne stærkere relationer til børnene. Jeg har set det som et privi-

legium at være med til at fylde børnenes fritid med gode aktiviteter og være et sæt ører, 

der altid har været klar til at lytte til, hvordan dagen har været.  

Jeg synes, Damvej er et fantastisk sted med heste, kaniner, høns, pool og alt det andet, 

der gør stedet unikt. Og ikke mindst de voksne som gør et fantastisk arbejde hver dag. 

Tak for en god tid sammen med jer alle!”    
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Nyt fra Afd. Skolesvinget 
Skoleåret 15-16 er afsluttet, og vi kan se tilbage på en rigtig flot afslutning af skoleåret. 

Skolefesten/emneuge: 

Den årlige skolefest, der i år lå torsdag d. 26/5, var en blanding af et eksperimentarium 

på skolen og et skuespil af egen produktion i Bredstrup/Pjedsted hallen.  

I ugen op til festen var skolen omdannet til et eksperimentarium, og der blev lavet rigtig 

mange spændende forsøg på alle årgange. Mange af disse forsøg blev vist for forældre-

ne om aftenen. 

Traditionen tro lavede 6.årgang skoleteater. Men som noget nyt havde de selv skrevet 

stykket, og skolens øvrige elever og forældre var vidne til en meget professionel forestil-

ling. Skuespillet handlede om 6.årgangs tid på Skolesvinget, med alle de minder der var 

forbundet med det.  

Jeg vil her gerne takke Skolesvingets elever, lærere og pædagoger for det flotte eksperi-

mentarium samt rose 6.årgangs elever og lærere for deres fantastisk flotte skuespil. 

Det var en stor oplevelse at se de mange talenter udfolde sig og mærke det høje faglige 

niveau, som både skuespillet og eksperimentariet indeholdt. 

Skolefesten er en aften, hvor relationer styrkes, hvor talenter får lov at udfolde sig, og 

hvor vores faglighed vises frem.  

Eksperimentariet til Skolefesten    

               

 

 

 

 

 

                                           

                                                                                                                      

             Raketforsøg            Forsøg med sæbebobler           Forsøg med luft  

Indvielse af multibanen 
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Legepladsen/Multibanen: 

Vi har i dette skoleår valgt at satse meget på vores udearealer. Dette kan man tydeligt se 

resultaterne af nu. Vi har fået en Pannabane i skolegården og ny sandkasse ved SFO. Nye 

gynger samt et aktivitetshus er under opbygning, og så har vi endelig fået en multibane 

med kunstgræs. 

Det er vigtigt for os, at vores elever har mange muligheder for aktiviteter i deres frikvarterer 

og i undervisningstiden. Med de tiltag vi har taget i år, har vi nu en skolegård og sports-

plads, som vi kan være stolte af. 

 

Lidt om kommende skoleår: 

Relationer, faglighed og talenter er nogle af vores indsatsområder i kommende skoleår.  

Alle vores årgange har på nuværende tidspunkt aftalt indsatser for faglighed og relationer. 

På de kommende forældremøder i 16-17 vil årgangene orientere forældrene om de indsat-

ser, der er iværksat. 

Årgangsdeling: Eleverne vil også i 16-17 være tilknyttet en årgang, hvor der er afsat res-

sourcer til holddeling. En årgang kan i næste skoleår variere fra 27 elever til 47 elever, og 

alt efter årgangens størrelse og særlige forhold vil det være muligt at arbejde i 1 til 4 hold.  

Nye ansigter: 

Vi har ansat to nye lærere, som starter 1.8. Kathe Alminde og Reidun Christensen.  

Kathe skal være i 1.2. og 3 årgang, og Reidun skal være i 0. og 4. årgang. Velkommen til 

dem begge. Med disse to ansættelser er vi nu 18 lærere på skolen.  

1. skoledag: 

1. skoledag er d. 10.08.16. Vi mødes alle i skolegården kl. 8.00 til fællessang og velkomst-

tale. Vores distriktsskoleleder Jan Voss vil i år byde alle velkommen på 1. skoledag. 

Resten af dagen er almindelig skoledag. 

Ønsker man yderligere information om næste skoleår, kan jeg henvise til Skole-

svingets informationsfolder, som kan findes her: http://ullerupbaek.skoleporten.dk/

sp/116983/text/Afd.%20Skolesvinget 

 

Til slut vil jeg ønske alle en god og velfortjent sommerferie. 

Vi ses igen d. 10. august! 

Lars Andersen 

Afdelingsskoleleder 

Afd. Skolesvinget 

http://ullerupbaek.skoleporten.dk/sp/116983/text/Afd.%20Skolesvinget
http://ullerupbaek.skoleporten.dk/sp/116983/text/Afd.%20Skolesvinget
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Nyt fra fritidstilbuddet, Afd. Skolesvinget 
Så er fritid ved at være klar til at passe sommerbørn! 

Vi har åbent på Skolesvinget i uge 26 og 31/32. I uge 27 og 30 tager vi 

på Damvej, og det glæder vi os meget til. På Damvej har man gjort klar 

til os ved at sætte en pool op!  

 

D. 9. september skal 2. og 3. klasserne deltage i ”Aktiv Fredag” inde på Fredericia 

Stadion. Det er en fælles dag med alle andre fritidstilbud i byen. Vi skal spille fodbold, 

badminton, rugby, cricket og meget andet. Vi glæder os! 

 

I august skal Majse og Christina deltage i naturkursus ved Skanderborg. Vi ser frem til 

dejlig bålmad i vores nye aktivitetshytte. 

 

Vi øver os fortsat i at blive gode til at sætte vores aktiviteter på tabulex-skærmen, så I 

som forældre kan følge med i, hvad der sker for jeres børn. 

 

Tak for lån af jeres børn og dejlig sommer til alle! 

 



Side 20 

Nyt fra Skovlodden 
Sommeren nærmer sig, og vi er ved at være klar til sommerpasning sammen med Klok-

kefrøen. Vi er i Klokkefrøen i uge 29 og 30, det glæder vi os til  

Efter sommerferien skal vi arbejde med implementering af nyt børnesyn. Det bliver en 

spændende proces, hvor vi skal arbejde i tæt parløb med Ulleruphave og Klokkefrøen. 

Linda kommer tilbage i uge 25, og så har alle pædagoger i Skovlodden været på       

Inklusion. Det har været meget lærerigt for hver især og huset i det hele taget. 

Vi starter stille op efter sommerferien, da vi siger farvel til 13 skolebørn og derfor ikke  

er fyldt op fra starten. Det betyder, at vi vil have mere luft i vores dagligdag.  

Billedet viser vores ”kongelige” skovugler. 

 

Kirsten har den kommende skolegruppe, og Pernille vender tilbage til Egene. 

Skovlodden får stor glæde af den nye legeplads, fodboldbane og aktivitetshus, som sko-

len har investeret i. Dejligt med det tætte partnerskab  
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Nyt fra Afd. Nørre Allé 
VI HAR EN MEGET MÆRKBAR STIGNING I ELEVTALLET PÅ AFD. NØRRE ALLÉ 

Vi har d.d. indskrevet 379 elever til næste skoleår. Til sammenligning har vi i år ligget på 

et gennemsnit på 330 elever. Jeg mangler dog stadig at få de endelige udmeldelser på 

de elever, der skal på efterskole – så mon ikke vi ender på ca. 365 elever.  

Det er stadig helt overvældende positivt for os i en tid med hård konkurrence om eleverne 

OG dalende elevtal i hele kommunen. 
 

Vi har i forlængelse heraf ansat fire nye lærere, heraf to nyuddannede mænd og to  

kvinder med undervisningserfaring – nærmere præsentation efter sommerferien. 

Der er dog også en lærer, som har valgt nye udfordringer – vores tyske lærer Dorothee 

Teller har efter endt barsel valgt at arbejde meget tæt på bopælen i Vejle. Jeg vil gerne 

benytte lejligheden til at takke Doro for en meget fornem og flot indsats hos os og ønske 

hende held og lykke med sit nye arbejde. 
 

Alle linjerne på 7. årg. bliver oprettet efter sommerferien, så vi starter seks 7. klasser op 

til det nye skoleår. Der er to helt nye linjer på programmet, nemlig: ”E-Sport” og 

”Mesterkok”, hvor der til begge linjer har været en meget fin tilmelding. Linjerne Global, 

Design, Idræt og T-klassen er ligeledes med på programmet til næste skoleår. Vi glæder 

os til at modtage de nye 7. klasser efter sommerferien. 
 

Vi er også ved at være færdige med at fordele undervisningen blandt lærerne til næste 

skoleår – og vi er nu nået til skemalægningen, som også er i fuld gang. Vi satser på, at 

skemaerne kan komme ud lige før sommerferien. Her vil I kunne se, hvem der skal vare-

tage undervisningen. 
 

Nu har jeg i flere omgange nævnt, at vi ved 7. og 8. årg. ville      

få bygget en stor træhytte udendørs i skolegården, som kan 

bruges i undervisningen og i pauserne. Nu kan vi endelig frem-

vise det fine resultat: 

Side 21 
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Vores indvendige renovering på Nørre Allé har jo heldigvis fået lov at fortsætte i 2016. 

Renoveringen når at starte inden sommerferien, og den fortsætter frem til efterårsferien i 

år. Det vil ikke påvirke klasserne på nær samme måde som sidst, da det er nogle fagloka-

ler, gymnastiksal, Tumlesal, fælles toiletter osv., der står for tur. Vi har ligeledes indgået en 

aftale med vores naboer på Frederiksodde Skole om at dele biologi-lokalet og billedkunst-

lokalet imellem os, så vi fremover bruger biologi-lokalet og Frederiksodde bruger billed-

kunst. Vi udvider til gengæld brugen af vores biologi-lokale til også at omfatte andre fag 

(f.eks. billedkunst, geografi, historie), linjer m.m., så det bliver en slags ”multi-lokale”. Vi 

glæder os til at komme i gang med hele renoveringen og til at tage det ”nye” lokale i brug. 

 

Vi har haft et par lejrskoler siden sidst. 8.G og 8.L har været i Berlin, og 8.V har været 

ude på sejltur. Der er kommet meget positive tilbagemeldinger fra begge ture. 

 

9. årg. har haft godt gang i afgangsprøverne, og det svingede naturligt fra både glæde 

til skuffelse. Jeg kan dog fastslå, at der blev kæmpet hårdt for at lave gode resultater, og 

det er da under alle omstændigheder positivt. Vi glæder os til at se de samlede resultater 

af anstrengelserne. 

 

Nørre Allé skifter fra iPads til Chromebooks 

Ledelsen på Ullerup Bæk Skolen har besluttet, at alle de unge mennesker på afd. Nørre 

Allé efter sommerferien får udlevet/kan låne en Chromebook i stedet for iPad. 

En Chromebook har tastetur og er mere velegnet til samarbejde og til at gøre de unge 

mennesker klar til prøver, ungdomsuddannelse m.m. 

Vi har haft flere mini-forsøg i løbet af dette skoleår. Sidste forsøg har været, at hele 8. årg. 

har prøvet at have en Chromebook. Der har været så positive tilbagemeldinger på brugen 

af Chromebooks, at det blev besluttet, at alle elever på Nørre Allé efter sommerferien skal 

arbejde på Chromebooks.  

 

Jeg vil gerne takke alle for samarbejdet i  

dette skoleår og ønske alle en god sommer. 
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Nils Jørgensen 

Afdelingsskoleleder                                                                                                  

Afd. Nørre Allé   
Stemningsbillede fra 9. årg. sidste skoledag  

med massiv tilskueropbakning 



Et godt sted at være er et godt sted at lære 

Afd. Nørre Allé 

Nørre Allé 5 

Afdelingsskoleleder 

Nils Jørgensen 

Tlf. 7210 5921 
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Afd. Skolesvinget 

Skolesvinget 3 

Afdelingsskoleleder 

Lars Andersen  

Tlf. 7210 5073 

Afd. Skjoldborgsvej 

Skjoldborgsvej 25 

Afdelingsskoleleder  

Anne Bodil Jensen 

Tlf. 7210 5922 

Ullerup Bæk Skolen 

Tlf. 7210 6240 

 

Jan Th. Voss 

Distriktsskoleleder 

Tlf. 7210 5821 

 

Glenn Ullerup 

Administrativ leder 

Tlf. 7210 5822 

På Fredericia Kommunes hjemmeside kan du læse generel info om Børn, Unge & Familie og Skole & Uddannelse: 

BØRN, UNGE OG FAMILIE (http://www.fredericia.dk/Borger/Sider/born_unge_familie.aspx) 

SKOLE OG UDDANNELSE (http://www.fredericia.dk/Borger/Sider/Skoler/Forside_SkoleogUddannelse/
NySkoleogUddannelse.aspx) 

www.facebook.com/ullerupbaekskolen  

http://www.fredericia.dk/Borger/Sider/born_unge_familie.aspx
http://www.fredericia.dk/Borger/Sider/Skoler/Forside_SkoleogUddannelse/NySkoleogUddannelse.aspx
http://www.fredericia.dk/Borger/Sider/Skoler/Forside_SkoleogUddannelse/NySkoleogUddannelse.aspx
http://www.facebook.com/ullerupbaekskolen

