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Side 2 

Distriktsskoleleder Jan Th. Voss 
 

Kære elever, forældre og medarbejdere 
Varmen er med os det meste af tiden. Vi puster i solen 
og arbejder hårdt på at gøre færdig på skolen og på at 
sætte en ny god bane op for det kommende skoleår. 
 

Vi har haft fornøjelsen af endnu et skoleår med jeres 
børn, og vi har oplevet dem vokse og dygtiggøre sig. Det er et herligt 
og super meningsfuldt arbejde at være lærer, pædagog, servicemed-
arbejder, sekretær eller leder på Ullerup Bæk Skolen. 
 

Ullerupiaden 
Endnu en gang har vi afviklet vores tradition med den store fælles 
idrætsdag ”Ullerupiaden”. Her så vi de store elever stå for idrætsakti-
viteter for alle skolens mindre elever, og vi så alle elever i samlet flok 
synge med på skolens sang. Det var super! 
 

De mange fælles arrangementer på tværs i skolen, hen over skole-
året, giver eleverne et godt forhold til hinanden og en stærk sam-
menhængs følelse, i sådan en moderne skole som vi er. 
 

En tak til alle 
Jeg vil gerne sige tak til alle elever, familier og medarbejdere for året, 
der gik, med alle de udfordringer vi tacklede og de mange gode ople-
velser, vi har delt. 
 

Jeg synes, at vi er rigtig godt i gang!  Der er en god stemning på vores 
tre matrikler, og når jeg kommer rundt på afdeling Skolesvinget, af-
deling Skjoldborgsvej eller på afdeling Nørre Allé,  så møder jeg trav-
le elever med masser af smil ;-) 
 

Nu skal vi på sommerferie, og det skal blive godt for  
alle med en skolepause. 

 
Jeg ønsker alle en super sommer! 

Venlig hilsen Jan 



 

Side 3 

Nyt fra skolebestyrelsen 
 
Kære forælder på Ullerup Bæk Skolen 
 
Hvorfor skal vores børn egentligt gå i skole…?  
 
I takt med globaliseringens forandring af vores verden, øget konkurrence, krig,    
terror, fake news og geniale digitale opfindelser side om side, har kampen om folke-
skolen efterhånden delt vandene; dannelse eller test? Men det behøver ikke at   
være enten eller…  
 
På Ullerup Bæk Skolen arbejder vi benhårdt for at skabe et udbytterigt og trygt     
læringsmiljø, hvor såvel de boglige og de kreative kundskaber vægtes højt. Vi  
lægger stor vægt på trivsel og det sociale liv. 
 
Personligt handler skolegangen for mig om at forberede børnene på at leve, forstå 
og nyde deres liv - og at forberede dem på at arbejde sammen med andre; samar-
bejde om at løse problemer samt at kunne vurdere, hvad der er rigtigt og forkert. 
 
Med et skoledistrikt, der geografisk er fordelt på tre matrikler, har vi i bestyrelsen 
arbejdet grundigt med at finde det bedste fordelingsprincip for distriktets kommen-
de 0. klasses børn. Det har været vigtigt for os at tilgodese behovet for og ønsker-
ne om både søskendeforhold, afstand, pædagogiske værdier, diversitet og kultur. 
Resultatet kan læses i princippet ”Princip for elevfordeling og klassedannelse” fra 
24.04.2017  (http://ullerupbaek.skoleporten.dk/sp/116965/dokumenter/f9ab2f13-
f6e2-4615-8a78-133b78e4a6f2/Principper) 
 
På vores sidste møde inden sommerferien kom vi i mål med princippet for Åben 
Skole. Vi vil rigtig gerne have Jer forældre som medspillere og ser frem til et 
spændende samarbejde efter sommerferien, hvor netop forældresamarbejde og 
fællesskab er i fokus. I kan læse de forskellige principper om forældrene som med-
spillere her: http://ullerupbaek.skoleporten.dk/sp/116965/dokumenter/f9ab2f13-
f6e2-4615-8a78-133b78e4a6f2/Principper 
 
Med ønsket om en dejlig varm sommer! 
Bestyrelsen 
 
Lotte Dohn Rix 
Formand for skolebestyrelsen 

http://ullerupbaek.skoleporten.dk/sp/116965/dokumenter/f9ab2f13-f6e2-4615-8a78-133b78e4a6f2/Principper
http://ullerupbaek.skoleporten.dk/sp/116965/dokumenter/f9ab2f13-f6e2-4615-8a78-133b78e4a6f2/Principper
http://ullerupbaek.skoleporten.dk/sp/116965/dokumenter/f9ab2f13-f6e2-4615-8a78-133b78e4a6f2/Principper
http://ullerupbaek.skoleporten.dk/sp/116965/dokumenter/f9ab2f13-f6e2-4615-8a78-133b78e4a6f2/Principper


 

Side 4 

Fritidstilbuddene 
 
Vi har i Ullerup Bæk Skolens distrikt haft mange spændende tiltag det sidste halve 
til hele år. 
 
Ung-KP indsatsen i Korskærparken er et af disse tiltag, som vi i UBS-fritid har væ-
ret en stor del af at løfte i samarbejde med familieafdelingen v/Den Matrikelløse 
Klub også kendt som DMK. 
 

Ung-KP er et tilbud til unge mellem 14-18 år, som kan have brug for en særlig støtte 
i en periode for personlig udvikling. Det særlige ved dette tilbud er, at det består af 
en kursusdel og en mentordel, hvor den unge laver frivilligt arbejde sammen med 
en voksen (pædagogisk medarbejder/mentor). 
 

Undervisningen sigter mod at give den unge færdigheder og viden til bl.a. jobsøg-
ning og videre uddannelse. Den unge skal fungere som rollemodel for andre unge i 
sit lokalområde. 
 

UBS-fritid har sammen med en leder og medarbejdere fra DMK skabt grundlaget for 
Ung-KP og metoden for det forebyggende arbejde. Samarbejdet omkring Ung-KP 
fortsætter i skoleåret 2017/18. 
 
Pædagogisk fritidsleder på afdeling Skjoldborgsvej, Pernille Aabom, har 25 års ju-
bilæum d. 1. august 2017. Vi vil fejre Pernilles arbejdsindsats i pædagogfaget gen-
nem 25 år efter sommerferien. 
 

Tak til alle medarbejdere i UBS-fritid for en god og solid arbejdsindsats gennem 
det senest år. I ønskes alle en god og velfortjent ferie.  

God sommer, vi ses igen til august. 
 
 

Med venlig hilsen 
Tommy Skau 

Distriktsfritidsleder         

Fritidsinstitutionerne har åben alle ugerne for tilmeldte børn,  
med undtagelse af uge 28 og 29 hvor der kun er mulighed  

for nødpasning i en af distriktets børnehaver. 



 

Side 5 

Nyt fra afd. Skjoldborgsvej 
 

Skoleåret 2016/2017 er fløjet af sted, og vi har haft et rigtig godt arbejdsår på afde-
ling Skjoldborgsvej. Der er foregået rigtig mange spændende ting i undervisningen 
og i det sociale liv på skolen. Meget af det har I kunnet følge på Facebook. 
 
Skoleåret 2017/2018 er planlagt. Skolebestyrelsen har ansat Gitte Jensen til en fast 
stilling samt 3 barselsvikarer. Gitte Jensen har været ansat som barselsvikar siden d. 
1.12.2016, så hun er allerede et kendt ansigt på skolen. Tag godt imod de nye med-
arbejdere, når I møder dem på skolen! 
 
Hvad skal vi så have fokus på i det kommende år? 
Vi fortsætter indsatsen omkring respekt og hjælpsomhed. Vi vil gerne have en sko-
le, som er kendetegnet ved, at vi hjælper hinanden på kryds og tværs. Derfor ud-
bygger vi venskabsklasseordningen, så kommende 1. og 4. årgang bliver venskabs-
klasser. Lærerteamet på de to årgange vil i løbet af skoleåret planlægge forskellige 
forløb og projekter i fællesskab, så store og små elever kan lære af og hjælpe hinan-
den. Venskabsklasseordningen på 2. og 5. årgang fortsætter også i næste skoleår. 
 
I dette skoleår har vi haft stor glæde af, at elever i 6. klasse én gang om ugen har 
været læsemakker for eleverne på 2. årgang. Læsevejlederne har styret dette arbej-
de, og efterspørgslen på store elever, der vil læse med en yngre elev, har været stor. 
Vi ved, at læseevnen styrkes ved daglig træning, så det er helt sikkert et tiltag, som 
vi vil fortsætte med i næste skoleår. 
 
Et andet stort fokusområde bliver udvikling af den Åbne Skole. 
Allerede nu foregår der på alle årgange mange spændende undervisningsforløb, 
hvor skolen er ude i samfundet eller samfundet kommer ind i skolen. Dette samar-
bejde vil vi gerne udvikle på og udbygge i 2017/2018. 



 

Side 6 

Åben Skole – et musikalsk projekt i samarbejde med Den Kreative Skole 
I det kommende skoleår har vi planlagt et rigtigt spændende projekt på kommende 
3. årgang, hvor 15 elever i løbet af et helt skoleår lærer at spille på 3 forskellige in-
strumenter. Alle 15 elever får i løbet af efteråret lov at prøve at spille på saxofon, 
slagtøj og trækbasun. I foråret vælger man, hvilket instrument man gerne vil spille 
mere på. Undervisningen foregår i skoletiden. 
 
Derudover vil vi på kommende 2. årgang kunne give et tilbud til 15 elever om at gå 
til kor – ligeledes i skoletiden. Det er musikuddannede lærere fra Den Kreative Sko-
le, der underviser, og det hele foregår i samarbejde med skolens egne dygtige mu-
siklærere, så det eleverne lærer kan bruges i musikundervisningen, og eleverne kan 
spille koncerter til gavn og glæde for alle elever på årgangene. 
 
Tak til alle forældre, personale, afdelingsråd og skolebestyrelse for samarbejdet i 
året, der er gået.  
 
Det nye skoleår 
Vi glæder os til at se alle elever i 1. -6. årgang mandag d. 14. august kl. 8.00, hvor vi 
byder velkommen til et nyt og spændende skoleår. Eleverne til kommende 0. årgang 
møder kl. 9.15 på legepladsen ved SFO. 
 
God sommerferie! 

 
 

Anne Bodil Jensen 
Afdelingsskoleleder 
Afd. Skjoldborgsvej 



 

Side 7 

Åben Skole og foretagsomhedsdidaktik i Madsby Parken! 
Fredag d. 2. juni startede kommende 2. årgang samarbejdet med Madsby Parken. 
Temaet var "Dyr i Danmark1 - Landmand for en dag". Dyrepasser Ronny viste os en 
so med smågrise, hvide kaniner med røde øjne, et får og en kvie. Ronny fortalte om, 
hvordan dyrene lever og bliver passet. Og man fik lov til både at se, høre, lugte og 
røre – det var en super oplevelse, som tegner godt for det videre samarbejde. 
 

Samarbejdet er planlagt på fagdage i natur og teknologi, dansk, idræt og bevægel-
se. Der bliver oplevelsesture på "Danmarks Savanne", som handler om naturpleje 
her, hvor vi bor. Ronny er turguide. Vi skal arbejde med ”Dyr i Danmark2 - Landbrug 
i Danmark”, hvor Ronny fortæller om dyr i landbruget.  
 

Der bliver en fagdag i dansk, hvor vi skal arbejde med H.C. Andersens Eventyr - Kim 
fortæller om H.C. Andersens Eventyr i Eventyrhuset, og vi dramatiserer eventyrerne 
i de flotte rammer. Vi må godt låne en ged, når vi dramatiserer Klods Hans!  
 

Sidst men ikke mindst glæder vi os til en BEVÆGELSESDAG i nye rammer. Vi håber 
på, at elever fra vores venskabsklasser på kommende 5. årgang vil hjælpe os med at 
optage små intro-videoer om vores ÅBEN SKOLE FORLØB. 
 

Henning Traun - lærer på kommende 2. årgang 
 

5. årgang bliver adopteret! 
Under projektet ”Industrien som karrierevej” bygges videre på tanken om den åbne 
skole som en del af det omgivende samfund. For eleverne er denne brobygning 
mellem skole og industri en fin mulighed for at snuse til, hvad det vil sige at arbejde 
i en producerende virksomhed samtidig med, at det også kan være en vejviser i for-
hold til lidt senere i livet at skulle vælge sig en uddannelsesretning.  
 

I øjeblikket holder vi møder og forbereder samarbejdet med en række lokale virk-
somheder, hvor tanken er, at én skoleklasse bliver adopteret af en lokal virksomhed. 
I de kommende år vil den enkelte klasse og den enkelte virksomhed kunne samar-
bejde om mange forskellige undervisningssammenhænge, hvor undervisningen i 
skolen kan knyttes sammen med praksis og praktiske opgaver. 
 

I første omgang er det tanken, at vores fire kommende 5. klasser hver især skal 
adopteres af en lokal virksomhed. Her skal eleverne lære virksomheden at kende 
gennem besøg og samarbejde om undervisning i forskellige områder, som virksom-
heden beskæftiger sig med. Umiddelbart tænker vi, at stort set alle skolens fag kan 
indgå i dette samarbejde.  
 

Vi glæder os meget over muligheden for at kvalificere undervisningen, og det bliver 
rigtigt spændende, når samarbejdet for alvor går i gang i det kommende skoleår.  
 
Jens Lyndorff Hovmøller - afdelingsleder  



 

Side 8 

Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej 
 

Glidende Overgang  
Glidende Overgang er nu ved at være ved vejs ende, og det har været nogle spæn-
dende og lærerige måneder for både børn og personale.  
 

Vi har igennem den seneste tid fået indført vores faste ugentlige maddag, som har 
været en stor succes, hvor børnene har fået stiftet bekendtskab med forskellige rå-
varer og snitteteknikker. 
 

Vi har også fået gang i vores ugentlige bevægelsesdag. Her har vi givet den gas i 
gymnastiksalen og lavet nogle af de ting, som vores fritidsdel om eftermiddagen til-
byder. Det har vi gjort for at skabe større interesse for børnene til at kigge over i sa-
len om eftermiddagen. Vi har været på nogle ture ud af huset, som alle har nydt.  
 

Den seneste tid har budt på solrige og varme dage, og derfor har vi været mere ude 
end inde. Det betyder, at mange af vores planlagte aktiviteter er blevet flyttet uden-
for, og det har været til stor glæde for alle. Vi har hygget os med maling og haft indi-
anertema med telte, vi har hygget på tæpper og leget forskellige stafetlege samt 
haft bål med snobrød. 
 

Den sidste uge inden sommerferien byder på hygge, hvor vi blandt andet tager på 
en afslutningstur til vores klubdel på Damvej samt en tur på legeplads og ned og 
fodre ænder. Vi skal selvfølgelig også hygge os hjemme i sfo'en. 
 

Vi vil gerne takke for denne gang og ønske både  
børn og forældre god sommerferie og god skolestart til august. 

 
 



 

Side 9 

Sommerhilsen 
Lige nu er det pædagogiske personale sammen med deres lærerkollegaer og ledere 
i fuld gang med at planlægge opstarten af det kommende skoleår. Det betyder mas-
ser af spændende opgaver og masser af håbefulde medarbejdere, som arbejder 
meget målrettet for at føre alle de nye ideer og tiltag ud i praksis. De sidste uger her 
op til skolernes ferie emmer som vanligt af travlhed. I den forbindelse vil fritid rigtig 
gerne sende en velfortjent og hjertelig sommerhilsen til alle vores børn, familier og 
samarbejdsrelationer i håb om, at I alle må nyde sommerferien i fulde drag. 
 

Personalet 
Den 8. juni sagde vi farvel til vores faste morgenhjælp Susanne Hildebrandt Mad-
sen, som gik på efterløn. Susanne har gennem de sidste 2 år hjulpet os fire dage 
om ugen i morgen SFO. Susanne har været en stor hjælp og en fantastisk omsorgs-
person for rigtig mange børn om morgenen. Vi vil derfor ønske Susanne held og lyk-
ke med den nye tilværelse og takke hende for sin indsats gennem de seneste år. 
 

Den 6. juni startede Stine Pryts hos os. Stine er pædagogstuderende og skal være i 
praktik det næste halve å. Vi vil rigtig gerne byde Stine velkommen og håber, at hun 
får et godt og lærerigt forløb hos os. 
 

Vi glæder os meget til at byde vores nyansatte pædagog Nichlas Christoffersen vel-
kommen i personalegruppen den 1. juli. Nicklas er netop ved at afslutte sin pæda-
goguddannelse og starter den 1. juli i en fast stilling på 28 timer.  
 

Søs Smucker stopper desværre hos os den 31. juli. Søs har været ansat som koor-
dinator på afdeling Skjoldborgsvej de sidste 2 år og har udfyldt en meget central 
plads i vores pædagogiske arbejde. Vi har sat stor pris på Søs og vil gerne takke hen-
de for den store indsats, hun har ydet gennem de sidste par år. Når det er sagt, øn-
sker vi hende naturligvis tillykke med de nye udfordringer. Søs starter nemlig nyt ar-
bejde i Vejle kommune den 1. august. 
 

Mit navn er Nichlas Christoffersen. Jeg er 27 år og bor i Middelfart sammen 
med min kæreste. Jeg er nuddannet pædagog og tiltræder som pædagog hos 
Ullerup Bæk Skolen, afd. Skjoldborgsvej SFO pr. 1/7 2017.  
 

Jeg kender stedet, personalet og børnene, da jeg i min 3. praktik under min 
uddannelse var en del af personalegruppen fra 1/6 2016 til 1/12 2016. Jeg 
glæder mig enormt meget til at vende tilbage og blive en del af Ullerup Bæk 
distriktet igen.  
 

Med venlig hilsen Nichlas Christoffersen 
 

Sommerfest for børn, forældre og søskende 
Torsdag den 31. august gentager fritid succesen med en stor sommerfest for alle 
børn, forældre og søskende. Lige som sidste år vil udearealerne emme af boder,   

aktiviteter og godt humør, når vi afholder vores årlige sommerfest. Fritidsper-
sonalet er allerede i gang med at planlægge arrangementet, og vi glæder os 
meget til at byde velkommen til et par hyggelige og fornøjelige timer. 



 

Side 10 

Spar Es 
Der er altid mange børn, der søger Spar Es. Der er mange muligheder for leg og for-
dybelse i rummet. Der er lego, computer m.m. Der er rigtig mange børn, der nyder 
at side at tegne. Der er mange dygtige børn, der er gode til at inspirere hinanden.  
 

Der vil fremadrettet være mulighed for, at børnene kan bruge en computer til krea-
tivt arbejde, så som at lave tegninger på computeren og lave kodning for børn. 

Her er en ”pigegruppe”, der fremfører en sang. 
 

Farvel til 2. årgang 
Skjoldborgvejens personale fra 2. årgang siger mange tak for lån af jeres børn. Nu 
starter der jo en ny epoke, når børnene starter på Damvej pr. 1/8 2017.  
Torsdag den 22/6 holdt vi afskedsfest for børnene. Vi havde forskellige konkurrencer 
og fik frugtsalat.  
 
Ture ud af huset 
Vi har haft nogle gode ture i april, maj og juni. De fleste ture har været til Damvej. 
Det har gjort, at børnene forhåbentlig får en god start på Damvej, da de kender de 
voksne og dagens gang. 
 
Mange sommerhilsner 
Teamet på 2. årgang 



 

Side 11 

Damvej 
 

Damvejsdag  
Vi vil i år gentage succesen med Damvejsdag og gøre det til vores årlige tradition. I 
år bliver dagen afholdt onsdag den 23/8 2017 kl. 17.30 - 20.00. Damvejsdag bliver 
lige som sidste år en aften med boder, konkurrencer, sjove aktiviteter og selvfølgelig 
hygge med familie og venner.  
 

Der vil være quiz, mulighed for at spille fodbold, satse alle sine penge på hønseskid 
eller bare fiske sjove præmier op af vores pool fiskedam. Der vil som noget nyt også 
blive afholdt en kagekonkurrence, hvor man kan tilmelde sig og komme med den 
flotteste kage.  
  

Der er mulighed for at tage sin egen madkurv med og nyde sin aftensmad på Dam-
vej. Der vil ikke blive serveret mad, men der vil være mulighed for at købe lidt pop-
corn og noget at skylle ned med.  
 

Vi er i gang med at finde sponsorpræmier, så vi har en hel masse fede ting, som 
man kan vinde. Sidste år var opbakningen stor, der var præmier sponseret af Bog og 
Ide, GF Forsikring, Sydbank, Fætter BR, Yousee, Ejendomsmæglerfirmaet John 
Frandsen Erhverv, Basement, KirkeIByen, Helsam, Pigernes Verden, Louis Nielsen, 
Butik Smagløs, Amoc, Billunds Boghandel, Marcus, Simple Living, Toft, Krifa og Flair. 
Der blev bl.a. givet stilfulde modebælter til kvinder, bøger, tørklæder i mange farver, 
bolcher, kuglepenne, indkøbsnet, frys selv is beholdere, keyhangers, grill sæt, male-
bøger, puslespil og meget mere.  
 

Så hvis man sidder og tænker "På mit arbejde har vi nogle fede t-shirts”, så er man 
mere end velkommen til at aflevere det. Vi kan bruge alt lige fra bolcher, kuglepen-
ne, kasketter, t-shirts, kopper, indkøbsnet osv. Kun fantasien sætter grænser.  
 
Det, som bliver tjent på dagen, går til en  
fed oplevelse til vores børn på Damvej. 



 

Side 12 

Personalenyt afdeling Damvej 
 
D. 31/7 2017 siger vi farvel til Gülsüm, som har været ansat i distriktet i en tidsbe-
grænset stilling og som nu skal videre i en ny fast stilling et andet sted i Fredericia 
Kommune. Vi ønsker Gülsüm al held og lykke med det nye job og siger samtidig    
tusind tak for samarbejdet og den pædagogiske indsats. 
 
D. 1/6 2017 kunne vi byde velkommen til Camilla Jensen, der er pædagogstuderen-
de fra Kolding pædagogseminarium. Camilla skal være hos os det næste halve år.  
 
D. 1/7 2017 byder vi velkommen til vores nye kollega Camilla Østergaard. Camilla er 
nyuddannet pædagog, og vi ser frem til et godt og positivt samarbejde. Camilla har 
tidligere været studerende på Afd. Damvej, så flere af børnene vil sikkert kunne hu-
ske hende.    
 
Hej med jer :-)  
Jeg hedder Camilla Østergaard, er 32 år og født og opvokset i Fre-
dericia. Jeg er nyuddannet pædagog med speciale i skole og fritid, 
og jeg har været så heldig at blive ansat på mellemtrinnet og klub-
ben på Damvej. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang 
med arbejdet og til at møde både børn, forældre og kollegaer.  
Vi ses snart :-) 
 

 



 

Side 13 

Nyt fra afd. Skolesvinget 
 

Skoleåret 2016-17 er nu afsluttet, og vi kan med tilfredshed se tilbage på endnu  
et godt skoleår på Skolesvinget. 
 
I det forgange skoleår fik vi sat gang i indsatsområdet Hjælpsomhedsdidaktik. Det 
resulterede i, at vi fik etableret venskabsklasser på Skolesvinget. I skoleåret, der 
kommer, vil der være flere aktiviteter hen over skoleåret, hvor klasserne skal arbej-
de sammen på tværs. 
 
Vi skal her til sommer sige farvel til to lærere. Estrid Ege Olesen går på efterløn, og 
Henrik Mikkelsen skal prøve kræfter med det private arbejdsmarked. Der skal lyde 
en stor tak til både Estrid og Henrik. De har ydet en stor indsats for eleverne på 
mellemtrinnet. De vil helt sikkert blive savnet blandt mange elever, kollegaer og le-
delsen. Held og lykke til dem begge med deres nye tilværelser. 
 
Gitte Jensen går på barselsorlov, og hun ønskes også held og lykke med denne nye 
epoke i tilværelsen. Gitte kommer helt sikkert på besøg i det nye skoleår. 
 
Vi siger også farvel til to 6. klasser i år. Næsten alle elever fortsætter på Nr. Allé, 
og vi vil gerne her ønske dem held og lykke.  Vi håber, at eleverne bliver glade for 
deres linjevalg og nye klasser. 
 
Skolefesten d. 18/5 
Igen i år var Bredstrup/Pjedsted Hallen fyldt til den årlige skolefest. 6. årgang viste 
skuespillet Bølle Bob, som kan ses på dette link:  
http://www.bredstrup-pjedsted.dk/tingstedet/frit-forum/2508-skolefest-2017.html  
   
På skolen viste alle de øvrige elever forskellige værksteder 
frem for forældrene, og de kunne gå rundt og se hvorfor 
DET ER FEDT AT LÆRE. 
    

Næste skoleår  
afholdes skolefesten  
d. 17/5 2018. 

http://www.bredstrup-pjedsted.dk/tingstedet/frit-forum/2508-skolefest-2017.html


 

Side 14 

Lidt om det kommende skoleår på Skolesvinget 
 
Skoleekskursion til Moesgaard 
D. 29/8 tager alle elever og personale på Skolesvinget til Moesgaard i Århus.  
 
Fredag d. 8/9 I samarbejdets tegn  
Fredag d. 8/9 tager alle ansatte på Skolesvinget, Fritid og Skovlodden af sted på  
pædagogisk døgn. Vi lukker Skovlodden, Sfo og skolen kl. 12.00.  
 

Vi glæder os til at være sammen og have tid til at sætte fokus på det gode samar-
bejde. Vi skal lave teambuilding og øvelser på tværs af afdelingerne. Vi skal være på 
Houens Odde, som er et spejder-kursuscenter, der bl.a. tilbyder teambuilding. Det 
er et smukt sted med mange muligheder. 
 

Vi etablerer nødpasning for de børn, der ikke har andre muligheder denne fredag 
eftermiddag. 
 
Nye ansigter 
Vi har ansat to nye lærere på skolen, som starter d. 1/8. Det er Bjørg Lybæk Jensen 
og Anne-Dorthe Christensen. Velkommen til dem begge. Bjørg skal være lærer i 1. 
og 3. årgang, og Anne-Dorthe skal være på 4. og 5. årgang.  
 

Anna Grøndahl er vendt tilbage fra barsel, og Trines Justesen har fået forlænget sit 
vikariat på skolen. De vil begge være en del af 3. årgang hele næste skoleår. 
 
1. skoledag d. 14/8 2017 
Vi mødes alle i skolegården kl. 8.00 til fælles sang og velkomsttale. Resten af dagen 
er almindelig skoledag. Ønsker man yderligere information om næste skoleår, hen-
viser vi til Skolesvingets informationsfolder, som kan findes her:  
 

http://ullerupbaek.skoleporten.dk/sp/116983/text/Afd.%20Skolesvinget 
 
 

http://ullerupbaek.skoleporten.dk/sp/116983/text/Afd.%20Skolesvinget
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Fritidstilbud afd. Skolesvinget 
 

Udeleg 
Vi har i fællesskab med skolen, Skovlodden  
og Fritid købt mange spændende udespil og 
legeredskaber. På billedet spilles der ”4 på 
stribe” i xxl. Det er sjovt at have spil, der     
også kan anvendes udenfor. Der leges på 
kryds og tværs af alder og køn, og de store 
hjælper de små. 
 
  
 
Forældrekaffedage  
I dette forår har vi afholdt 2 forældrekaffedage. Det har været dejligt med god op-
bakning og positive tilkendegivelser af de aktiviteter, der foregår i vores fritidstil-
bud. Mange tak for roserne! :-) 
 
Besøg af kommende skolebørn 
D. 8/6 havde sfo besøg af kommende skole-
børn fra Ulleruphave, Klokkefrøen og Skovl-
odden. Det var en rigtig hyggelig dag, hvor 
børnene legede på kryds og tværs. Vi fik 
lært børnene lidt at kende og fik hilst på for-
ældrene, da de kom og hentede børnene 
ved os. 
 
Aktiv fredag  
Fredag d. 15/9 tager vi til Aktiv Fredag på Fredericia Stadion sammen med alle de 
andre skoler. Det er alle 2. og 3. klasser, der tager af sted. Vi skal spille fodbold, øve 
cheerleader, spille basket ball, badminton, rugby og danse zumba. Der kommer en 
lille løberute, og hvis vi er heldige, kan vi prøve at skyde med bue! 10. klasserne 
kommer og hjælper os med dommeropgaver. Det bliver en sjov dag for 1000 skole-
børn i Fredericia. 
 
Nye garderober på vej 
I sommerferien får vi lavet nye garderober, da vores plads er ved at være trang. Det 
betyder, at vi i de første par uger ikke har garderober klar til jeres børn. Vi skal have 
rykket rundt på et depot, malet nogle vægge, og så får vi pæne nye garderober. Vi 
glæder os! 
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Skovlodden 
 

 
I Skovlodden havde vi sommerfest d. 9/6 og vi var lige ved at drukne i regnen… 
Men alt gik som det skulle, vi kunne låne Sfo’s lokaler og fik lavet en fin afsked med 
vores Skovugler. Vi havde også besøg af en sjov klovn, og efterfølgende hyggede vi 
med spisning i vores egne lokaler. En dejlig dag med god opbakning og hygge. 
 
D. 28/4 havde vi forældre arbejdsdag i Skovlodden. Vi fik ryddet godt op og fik 
bl.a. etableret 3 nye plantekasser. Det er dejligt, at forældrene vil hjælpe os med at 
fikse vores legeplads, så den bliver lidt pænere og sjovere. Vi slutter altid dagen af 
med lidt hyggespise… tak for hjælpen. 
 
D. 31/5 var vi i Pelikanen til Science Festival. Det var en rigtig sjov dag for vores 
Skovugler med mange spændende forsøg. 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommerferiepasning i Klokkefrøen 
I uge 28-29-30 tager vi alle sammen over til Klokkefrøen for at blive passet, det bli-
ver sjovt at prøve en ny legeplads og lære nogle andre børn og voksne at kende. Det 
bliver med garanti nogle hyggelige uger! 
 

Mens vi er i Klokkefrøen, får vi malet hele Skovlodden. Det glæder vi os meget til… 
Det er ved at være tiltrængt ;-) 
 

Alle elever og forældre på Skolesvinget, Fritiden og Skovlodden  
ønskes en god og velfortjent sommerferie! 

 
     Lars Andersen                                       Dorthe Lindegaard 

Afdelingsskoleleder                                  Pæd. Fritidsleder 
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Nyt fra afd. Nørre Allé 
 
Sommerhilsen fra Nørre Allé 
De sidste måneder inden sommerferien er altid en tid, hvor 
lærere,  ledelse OG elever løber ekstra stærkt. Og i år er   
ingen undtagelse. De sidste afgangsprøver sluttede tirsdag, 
og onsdag aften sagde vi farvel til 9. årgang til translokatio-
nen i Tumlesalen. 9. årgang på Bredgade har året igennem 
været kendt for god stemning, og vi vil savne jeres ”god 
morgen” og ”ha’ en go’ dag”. I har repræsenteret skolen 
flot, og I ønskes al mulig held og lykke fremover! 
 
Skoleåret 2017-2018 
Vi har fortsat et højt elevtal på skolen, og i forlængelse heraf har vi ansat to lærere 
og en pædagog. De vil blive nærmere præsenteret efter sommerferien. Vi er meget 
glade for og stolte over at kunne fortsætte den positive udvikling, afdelingen har 
været igennem de seneste år. Det er svært at sætte en finger på dét, der er skyld i 
den overvældende positive udvikling, men skal man hive et par områder frem, må 
det være vores fortsatte fokus på faglighed, rummelighed og relationer. 
 
Næste år fyldes skolen igen med seks klasser på 7. årgang 
Eleverne har valgt sig ind på vores 5 linjer: Idrætslinjen, 
Mesterkok, eSport, Innovation og Global. 
 

Idrætslinjen udvider hele tiden viften af idrætsaktivite-
ter, og lejrturen i 8I står på Østrig, riverrafting og meget 
mere. 
 

I Innovation lærer eleverne bl.a. om hjemmesider, arki-
tektur og video-performance, og klassen har haft besøg 
af en ejendomsmægler, der underviste i plantegning og 
æstetik.  
 

Global har prioriteret engelsk med udgangspunkt i tekster og nyhedsudsendelser. 
Linjen har også haft samlinger, hvor mange forskellige emner præsenteres og disku-
teres af eksterne oplægsholdere. 
 

Mesterkok skal i gang med sit andet år som linje på Nørre Allé. Linjens elever er 
blevet introduceret for køkkenhygiejne, grundlæggende madlavning og meget me-
get mere. I april stod eleverne for en pop-up café i Det Grønne Rum, hvor de præ-
senterede mad, der blev lavet af varer, der ellers skulle kasseres. 
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eSport har afholdt deres første LAN-party, og det 
var et event, der udfordrede vores lærere. Vores  
elinstallationer var ikke gearet til de store maskiner, 
gamerne havde slæbt med, men i disse dage bliver 
der installeret kraftstik, tavler mm., så vi er helt sik-
kert klar til næste event i starten af næste skoleår. 
eSport-linjen har overrasket alle, og vi ser fællesska-
ber, godt humør og hurtige museklik, når vi kigger 
ind i klassen. 
 

Den sjette klasse er vores T-klasse, der er tilbuddet for kommunens udpegede 
idrætstalenter. T-klassen er (også) populær og trækker idrætsudøvere fra bl.a. Bred-
sten og Nr. Aaby. 
 

Håndværkercamp 
Vi har haft et hold elever afsted på håndværkercamp, der er et tilbud for elever, 
som gerne vil prøve kræfter med bl.a. tømrer- og metalfaget. Camp’en varede en 
uge, og om fredagen var der fernisering i Tumlesalen, hvor eleverne viste deres im-
ponerende produkter frem: Højbede og bænke. Højbedene vil blive brugt flittigt af 
Mesterkok, der vil plante krydderier, og bænkene vil pynte og skabe hygge i vores 
atriumgårde. 
 

Chromebooks 
Overgangen fra iPads til Chromebooks må siges at være en stor succes. Computerne 
er holdbare, holder strøm længe og muligheden for fjernstyring (opdateringer og 
installationer af programmer) gør, at driften glider problemfrit. Har elever glemt de-
res Chromebook eller afleveret den til reparation, kan de bruge en låne-
Chromebook og efter login (med deres UNI-login) starter computeren op med ele-
vens egne indstillinger og filer. Til prøverne og i den daglige undervisning oplever vi 
også Chromebook’en som et markant bedre redskab for de ældste elever. 
 

Den sidste tid 
Dagene inden sommerferien byder på Ullerupiaden, der samler hele distriktets ele-
ver til et fælles idrætsarrangement. En super dag for vores ca. 1.300 elever med 
grin og sammenhold. 
 

Skolen ”summer” i disse dage, og netop nu bliver der afleveret bøger og nøgler, 
klasserne gør klar til at skifte klasseværelse, og vi kan alle mærke det - ferien er lige 
om hjørnet! 
 

Vi vil gerne takke alle for et godt skoleår og ønsker alle en god sommer! 
På vegne af personalet på Nørre Allé 

 
Jakob Asmussen    Nils Jørgensen 

       Afdelingsleder    Afdelingsskoleleder 
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