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Side 2 

Nyt fra Distriktsskoleleder  
Jan Thorkild Voss 
 

Kære elever, forældre og medarbejdere 
Der er nogle dage hen over skoleåret, som er særlige, og som 
skiller sig ud på en rigtig god måde. 
 
Ullerupiaden, skolens sidste store fælles idrætsarrangement, er sådan en dag, 
og så er sidste skoledag inden sommerferien selvfølgelig også en særlig dag, 
som alle ser frem til! 
 
Det er en stor glæde for os voksne på skolen, når vi ser tilbage på et skoleår 
med de mange dejlige oplevelser, vi har med vores elever. Vi mærker, at de er 
vokset til igen, og fagligt er de blevet både stærkere og mere kompetente. 
Det skal også blive godt med en ferie og det vigtige nærvær med vores famili-
er, som vi nu får fri til alle sammen! Sommerferien står for døren ;) 
 
Skolebestyrelsen 2014-2018 takker af! 
7 stærke forældre har de seneste 4 år repræsenteret skolens bestyrelse, og de 
har i den grad taget ansvar for skolen og vores virke. 
Jeg vil gerne på skolens vegne udtrykke en dybfølt tak for indsatsen til:  
Bettina Jensen, Karin Lauring, Morten Wiggers, Rene Larsen, Rikke Raahede 
Nielsen, Niklas Søndergaard Andersen og vores formand Lotte Dohn Rix. 
 
Skolebestyrelsen 2018-2022 er klar til at føre skolen videre! 
Jesper Rye Kawa, Jette Odgaard-Jensen, Jos Huijnen, Thomas Copeland Beks-
gaard, Verena Maria Obertopp Knudsen, Allan Kjærsgaard og Kim Søgaard 
Lindstrøm. 
Vores suppleanter er: Lina Lind Noltensmajer, Kenneth W. Wood, Vicky 
Drengsgård Jensen, Rene Larsen og Lotte Dohn Rix. 
Vi glæder os til samarbejdet med den nye skolebestyrelse! 
 

Her er så sidste nummer af ”Skolenyt” for i år! 
God fornøjelse med læsningen. 

Jeg ønsker alle en rigtig god sommerferie! 
 

Hilsen Jan Thorkild Voss 
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Nyt fra afd. Skjoldborgsvej 
 

I slutningen af maj havde vi traditionen tro inviteret til KULTURDAG i skolegården. 
Tak til alle jer forældre for en helt fantastisk opbakning til dette arrangement. Hvert 
år knokler musiklærerne sammen med eleverne for at få gjort alle klasser klar til at 
optræde med sang og musik på den store scene. Igen i år blev det en stor fest for 
både store og små. Tak for alle bidrag til boderne.  
 
Som resultat af dagen har 6. årgang traditionen tro været på afslutningstur til       
Legoland, og alle andre elever er belønnet med besøg af Hjem Is-bilen. 
 
Næste skoleår 
Planlægningen af næste skoleår er nu faldet på plads. 
Med udgangen af dette skoleår har Lise Kallmeyer valgt at gå på pension. Vi siger en 
stor tak til Lise for indsatsen på Ullerup Bæk Skolen siden 2013 og før den tid på 
Købmagergades Skole.  Ligeledes skal vi sige farvel til pædagog Kristian Rossi, der 
har opsagt sin stilling og flytter udenlands. Held og lykke i fremtiden til jer begge to. 
Også en stor tak for indsatsen til Jannie Smillow, som ønsker at arbejde i udskolin-
gen efter sommerferien. Jannie har ydet en meget stor indsats som naturvejleder 
på afdeling Skjoldborgsvej. Heldigvis er Jannie fortsat en del af Ullerup Bæk Skolen. 
Vi glæder os til d. 1. august, hvor vi byder velkommen til Pernille Kjærgaard Skov 
som ny lærer på skolen. Pernille vil indgå i teamet på 0. årgang. Tag godt imod hen-
de efter sommerferien. 
 
Skolepatrulje 
Ullerup Bæk Skolen har en skolepatrulje, som bliver varetaget af elever fra 6. år-
gang. Der er repræsenteret seks elever fra hver 6. klasse, som har til opgave at hjæl-
pe børn til at komme sikkert over vejen. 
 
At være med i skolepatruljen er en meget betydningsfuld opgave, som at gå forrest 
med et godt eksempel i trafikken og i samarbejde med andre i skolepatruljen at 
hjælpe deres yngste skolekammerater sikkert i skole hver dag. 
 
Hvert år kommer skolepatruljen på en tur til Djurs Sommerland sammen med andre 
skolepatruljer fra hele Fredericia Kommune. Denne tur giver eleverne anerkendelse 
for deres arbejde og skaber selvtillid ved at give dem ansvar og anerkendelse. 
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3 indsatsområder i skoleåret 2018/2019 
Fagudvalg i dansk og matematik 
På skolen er vi meget optaget af, hvordan vi kan følge den enkelte elevs faglige ud-
vikling, så eleverne får noget ud af undervisningen og lærer det, de skal på et skole-
år. Hvert forår holder vi klassekonferencer, hvor vi drøfter de faglige fremskridt i 
dansk og matematik, og hvor vi oplever rigtig mange gode eksempler på, hvordan 
klasserne rykker sig fagligt.  
Men vi skal hele tiden stille spørgsmålet, hvordan kan vi gøre det endnu bedre for 
den enkelte elev? Derfor vil vi næste skoleår indgå i et samarbejde i dansk og mate-
matik med Skolesvinget og Nørre Allé, så alle dansk- og matematiklærere indgår i 
fagudvalgene på tværs af matriklerne og i fællesskab udvikler og har fokus på den 
røde tråd i dansk- og matematikundervisningen fra 0. til 9. årgang. I dette arbejde 
vil vi samarbejde med dygtige læringskonsulenter fra undervisningsministeriet. 
 
Elevløft 
Et andet fokusområde bliver: Hvordan kan vi sikre, at den enkelte elev udfordres og 
hele tiden løfter sig fagligt? I planlægningen af næste skoleår har vi taget højde for, 
at vi på alle årgange kan arbejde med undervisning på mindre hold, så der f.eks. i et 
antal timer hver uge arbejdes med 5 i stedet for 4 danskhold på årgangen. Det bety-
der, at der er tilknyttet en ekstra lærer med danskfaglige kompetencer i disse timer. 
Desuden vil der både i indskolingen og på mellemtrinnet blive undervist i dansk og 
matematik på særligt tilrettelagte hold på tværs af årgangene. 
 
Elevfremmøde 
Vi har et vedvarende stærkt fokus på, at eleverne kommer i skole hver dag. Vi ople-
ver, at meget fravær fra skolen giver børnene store huller i indlæringen. Disse huller 
er altid svære at indhente for børnene. Børnene oplever, at de er bagefter, og at det 
er svært at følge med i timerne. Derfor er min opfordring ganske enkel: ”Støt dit 
barn i at komme i skole hver dag og til tiden, så han eller hun har det bedste ud-
gangspunkt for at lykkes i skolen.” 
 
 
Til sidst vil jeg takke afdelingsrådet for et stort engagement i det forløbne skoleår. 
Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde.  
 
Tak til alle forældre for samarbejde og gode indspil til livet i skolen.  Vi er her for 
jeres børn, og vi er dybt optaget af at lave god skole for dem. 
 
Rigtig god sommer til alle elever og forældre på afdeling Skjoldborgsvej. 
 

 
Anne Bodil Jensen 

Afdelingsskoleleder 
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Åben Skole - et samarbejde med Museum Jorn 

 
På 1.årgang var vi så heldige, at vi af Asger Jorn Museet blev udtaget til at deltage i 
et billedkunstprojekt. Projektet tog udgangspunkt i en skabende proces, og vi ville 
som skole få tilsendt ler til 24 børn og derudover et dogme, som eleverne skulle la-
ve deres kunstværker ud fra. Vores dogme var “brug tykke og tynde grene til at teg-
ne i leret med”. 
Alle 24 børn var ude for at samle grene til dem selv, og herefter skulle de i gang 
med deres kunstværker. Det blev til mange flotte og kreative lerprodukter, og alle 
var meget optagede og fordybet i processen.  
 
Efterfølgende blev deres kunstværker brændt og trans-
porteret til Asger Jorn Museet, hvor det skulle være en 
del af udstillingen fra 9. maj - 7. juni. 
Alle de deltagende børn fik en fribillet, så de kunne kom-
me på museet og se lerudstillingen. Vi var to billedkunst-
lærer fra skolen, som tog op for at se den flotte udstil-
ling. Det var spændende at samarbejde med en kultur-
institution, og vi glæder os til et åbent skole projekt igen 
en anden gang. 
 
Mette Høy, Billedkunstlærer på 1. årgang 
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Programmering og geometrisk tegning 

 
I foråret har vi haft et særligt fokus på chromebooks i matematikundervisningen. Vi 
har i 6.d og 6.e haft besøg af en fra gruppen CodingClass. Eleverne har alle deltaget 
i arbejdet med programmering af computerspil, og de har i små grupper produceret 
et spil. Eleverne har selv stået for at udtænke historien i spillet for derefter selv at 
designe diverse elementer i spillet. Eleverne har efterfølgende selv lavet alt kodning 
til spillet. 
 
Der er blevet tænkt meget kreativt, og eleverne har udviklet spil med alt fra krab-
ber, der skal rydde verdenshavene for skrald, til superhelte der skal redde byen fra 
den frygtindgydende skurk ”Mursula”. 
 
Vi har efterfølgende fortsat vores arbejde med chromebooks under emnet geome-
trisk tegning. Eleverne har først tegnet plantegninger på almindeligt papir, herefter 
har de tegnet isometriske tegninger for til sidst at tegne deres eget produkt i 3D på 
chromebooken. Nogle elever har tegnet modeller af møbler, nogle har designet 
smykker og pynt til hjemmet, og nogle elever har udviklet deres egne produkter til 
hjælp i hverdagen, fx Popsockets til coveret  eller en iPhoneholder til skrivebordet. 
Herunder ser I håndtegnede skitser af superhelte og superskurke, en 3D-tegning 
samt færdige produkter fra 3D-printeren. 
 
Morten Vester Rasmussen 
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Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej 
 
Af pædagogisk leder Pernille Aaabom 
 
Vi har gennem det sidste halve år været i gang med at renovere og vedligeholde  
vores udendørsarealer. I den forbindelse har vi investeret i en lille gårdbutik 
(legehus), som har sat ekstra gang i legen omkring og i vores sandkasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nye ansigter og nye kompetencer i Fritid 
1.maj kunne vi byde velkommen til 2 nye pædagoger, begge ansat på 32 timer. Lone 
Matzy, som i forvejen har været et kendt ansigt som vikar, er nu ansat i en fast stil-
ling. Lone er koblet til vores Glidende Overgang. Anders Wolff Madsen er udover at 
være ansat i Fritid koblet på kommende 3.årgang og varetager den understøttende 
undervisning på årgangen.  
 
Den 1. juni startede vores nye pædagogstuderende Jimmi Andersen, som skal være 
hos os det næste halve år. Velkommen til Jimmi, som har en baggrund som hånd-
boldspiller og blandt andet har rigtig meget at byde på i forhold til fysisk aktivitet. 
 
Fredag d. 15. juni var sidste dag for pædagog Laila Egholm, som efter 23 år i Fritid 
på afdeling Skjoldborgsvej havde valgt at gå på pension. Børn, kollegaer og ledelse 
tog afsked med Laila hele dagen, og Laila havde en rigtig fin dag. 
 
Den 1. august starter pædagog Johnny Jørgensen i en fast stilling på 32 timer. Ud-
over at arbejde i Fritid er Johnny tilknyttet teamet omkring kommende 0. årgang og 
varetager derfor den understøttende undervisning på årgangen. 
 
Den 1. august starter pædagog Trine Esmann i en fast stilling på 32 timer. Trine til-
knyttes gruppen, der arbejder med vores Glidende Overgang. 
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Glidende Overgang 
Glidende Overgang nærmer sig sin afslutning, og det har været et rigtig godt forløb 
for de 41 børn. Den første dag stod de spændt og med sommerfugle i maven - nu 
ser vi 41 trygge børn, der er klar til at starte i 0.klasse efter sommerferien. 
 
Børnene har gennem de sidste par måneder øvet sig i at være til samling og lave 
skoleopgaver. Vi har været på ture, haft kreative værksteder og sidst, men absolut 
ikke mindst, leget en masse gode lege og dannet nye venskaber, der kommer til at 
vare langt op i skoletiden. 

 
Vi afsluttede med en fernisering med buffet og hyg-
ge, der blev afholdt d.21. juni. Her deltog 130 børn, 
forældre og søskende, som så udstillingen med alt 
det, som vi har arbejdet 

med. 
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Torsdag den 30. august fra kl.18.00-20.00 inviterer vi til sommerfest for alle børn, 
forældre og søskende. Det vil foregå på skolens udearealer, hvor der vil være for-
skellige aktiviteter og godt humør, når vi afholder vores årlige sommerfest. 
Der er ikke fælles spisning, men mulighed for at sætte sig i græsset og spise med-
bragt mad. Vi glæder os meget til at byde velkommen til et par hyggelige og fornø-
jelige timer. Indbydelse kommer senere. 
 
 
Spar Es 
Her er der mange mulighe-
der for leg og samvær. Her 
bygger vi med LEGO, spiller 
PlayStation eller Wii m.m.  
 
 
 
 
   
Sommerfuglefest 
For første gang har vi holdt sommerfuglefest. Vi havde en masse sommerfuglelarver 
stående i et akvarium i sfo’en, som børnene gennem flere uger kunne gå og kigge 
på. Da disse var blevet til sommerfugle, holdt vi en fest. Vi startede med at mødes 
på sportspladsen, hvor børnene blev inddelt i hold. Herefter skulle holdene laver 
nogle opgaver. Først blev der lavet tovtrækning, hvorefter børnene blev sendt ud på 
en tur rundt om skolen. Der var der forskellige opgaver at løse. Afslutningsvis var 
der ansigtsmaling på legepladsen, hvor køen varede helt til vi lukkede sfo’en. 
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Drager 
Vi har igennem hele juni 
måned lavet drager i vo-
res skurvogn. Glade børn 
har fyldt legepladsen 
med deres drager, som 
er kommet vidt omkring. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandkamp 
Vi har nydt det dejlige vejr og har flere gange fundet vandslangen frem, så børnene 
kunne have en omgang vandkamp 
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SFO - 2. årgang 
Tid til nærvær og hygge har været et gennemgående fokuspunkt i 2. årgang. Børne-
ne og de voksne nyder samværet i små grupper og tiden til kreative sysler. I flere 
omgange har vi også spillet UNO-turneringer. 
 
Ture ud af huset har præget vores onsdag eftermiddage. 
Turene til Genbrug på Prangervej har været en stor glæde. 
For 20 kr. fyldte børnene store poser med meget legetøj. 
Nogle børn købte endda legetøj til deres små søskende 
samt legetøj til dem selv for 20 kr. Efter endt tur valgte  
pigerne at gå “catwalk” i SFO, så de kunne vise os deres 
valgte “udstyr”, tøj, hatte mm. 
 
 
Vi har været på Damvej og leget med de andre fritidsbørn, 
set husene på “byggeren” og set deres flotte indretninger, 
hørt om børnenes overnatning i maj måned. Naturligvis 
skal vi liiiige hilse på Oda og Bella, de søde heste, og alle 
kaniner, høns, kanariefugle, nymfeparakitter med mere. 
Det er altid en stor fornøjelse at besøge Damvej og de sø-
de pædagoger.  
 
Vi har haft maddage, hvor børnene har deltaget med indkøb af madvarer og mad-
lavning. De har skiftevis lavet mad til hinanden; den ene gang lavede pigerne mad 
til drengene, den anden gang lavede drengene mad til pigerne. 
 
 

FÆLLES SOMMERFERIEPASNING I FRITID: 
Vores fritidsinstitutioner har åbent hele sommeren, dog har vi samlet vores ferie-
pasning i skoleferien. 
Sommerferiepasningen eller betalingsugerne 27, 28, 29 og 30 foregår alle på afde-
ling Damvej, hvor alle distriktets børn fra 0. - 6. årgang samles. Her vil være medar-
bejdere fra alle 3 afdelinger. Vi glæder os til sommerhygge og gode oplevelser hen-
over sommeren. 
I uge 31 og 32 holder Damvej lukket, og alle børn fra Ullerup Bæk Skolens distrikt 
passes på afdeling Skjoldborgsvej. 
I den forbindelse vil vi glæde os til at give børnene en god sommerferiepasning i Fri-
tid og samtidig ønske alle børn og familier en rigtig dejlig sommer. 
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Damvej 
 

Skoleåret er ved at være slut, og det betyder, at man efter sommerferien går et 
klassetrin højere. For dem der går i 3. klasse nu, betyder det, at når de kommer i 4. 
klasse efter sommerferien, så må de også gå i Aftenklub på Damvej! :-) 
 

Vi har i uge 25 tilbudt, at de kommende 4. klasser kunne komme på besøg i Aften-
klubben, så de kunne se, hvad det er for noget. Det har været en stor succes, så i 
uge 33 må man som kommende 4. klasse igen komme på besøg to gange – tirsdag 
og torsdag. Der kommer en invitation rundt i klasserne mandag efter ferien.  
 

Vi har ændret vores åbningstider i Aftenklubben, så efter sommerferien er det fra 
kl. 17:30-20:30, vi holder åbent, men det er på de samme dage – tirsdag og torsdag. 
Vi glæder os til at se jer! 
 

Sommerferie til børn og voksne betyder også, at vores heste – Bella og Oda – skal 
på sommerferie. De kommer i løbet af uge 26 på græs og vender tilbage ca. midt i 
august. Så hen over sommeren er der ikke mulighed for ridning. Til gengæld er vo-
res kaniner, fugle og høns på Damvej, og de glæder sig til at se alle de børn, der 
kommer i sommerferien. 
 

Vores swimmingpool er åben hen over sommeren de dage, hvor vejret er til det. Så 
hvis solen skinner og temperaturen er til det, så husk badetøjet! 
 

Vi glæder os til at få en dejlig sommer sammen med jer!  
Billederne viser nogen af de mange ting, vi foretager os i Aftenklubben. 
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Nyt fra afd. Skolesvinget 
Af: Lars Andersen, Afdelingsskoleleder  
 

Sommerhilsen fra Skolesvinget 
Skoleåret 2017-18 er nu afsluttet, og vi kan med tilfredshed se tilbage 
på endnu et godt skoleår på Skolesvinget. 
 
Vi skal her til sommer sige farvel til Trine Justesen. Trine har været på Skolesvinget i 
to år i to forskellige vikariater. Der skal lyde en stor tak til Trine, der har ydet en stor 
indsats for eleverne både i indskolingen og mellemtrinnet. Held og lykke til Trine.  
Gitte Jensen har i år været på barselsorlov og har valgt at forlænge dette med end-
nu en familieforøgelse. Stort tillykke til Gitte og hendes lille familie med dette. Jeg 
er sikker på, at Gitte kigger forbi i det nye år og viser endnu en ny baby frem. 
 
Vi siger også farvel til 6.årgang. Næsten alle elever fortsætter på Nr. Allé, og vi vil 
gerne her ønske dem held og lykke på Nr. Allé.  Vi håber, at de bliver glade for deres 
linjevalg, nye klasser og nye lærere. 
 
Skolefesten d. 17. maj 2018 
Igen i år var Bredstrup/Pjedsted Hallen fyldt til den årlige skolefest. 
6.årgang viste skuespillet ”Mere Ballade på Skolen”. Det var et rigtig 
sjovt skuespil, hvor en maskine kunne styre lærernes handlinger på 
skolen. Heldigvis findes den maskine ikke i virkeligheden. 
Temaet fra Skolefesten var LIV, og der var aktiviteter rundt på hele  
skolen. Tak til personalet og eleverne for at skabe rammerne og       
indholdet af endnu en super god fest på Skolesvinget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Næste skolefest afholdes d. 23. maj 2019 
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Nye ansigter på Skolesvinget 
Vi har ansat en ny lærer Rasmus S. Jensen og to lærerstuderende Julie Hinge og 
Malte Jespersen. Velkommen til dem alle tre. 
Rasmus skal være lærer i 1. 2. og 3. årgang. Malte og Julie skal være lærere på    
mellemtrinnet.  
Anna Grønborg får også en ny funktion, da hun skal prøve kræfter med jobbet som 
børnehaveklasselærer. 
Jeg vil gerne ønske alle personaler på Skolesvinget og ikke mindst de tre nye held og 
lykke i det nye skoleår. 
 
Elevløft i 2018-19: 
Et af vores store indsatsområder i 2018-19 vil være elevløft. 
Med elevløft vil vi arbejde på, at alle elever skal løftes fagligt. Vi skal have fokus på 
den progression, der er i elevens faglige indlæring. Dette vil foregå i et samarbejde 
med Skjoldborgsvej og Nr. Allé.  
Alle klasser vil i næste skoleår have afsat nogle ekstra lektioner til at arbejde med 
elevløft. 
 
1. skoledag d. 13. august 2018: 
Vi mødes alle i skolegården kl. 8.00 til fællessang og velkomsttale. Resten af dagen 
er almindelig skoledag. 
 
Ønsker man yderligere information om næste skoleår, kan vi henvise til Skolesvin-
gets informationsfolder, som kan findes på Ullerup Bæk Skolens hjemmeside. 
 

Rigtig god sommerferie til alle! 
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Fritidstilbud afd. Skolesvinget 
 
Sommerhilsen fra Fritid  
 
Vi har i haft et dejligt forår med flere nye tiltag. Vi har bl.a. siden maj haft besøg af 
skovuglerne hver onsdag. Det betød, at vi sendte vores 2.klasse børn op i Oasen, 
hvor de kunne få “lov” at være lidt store. Skovuglerne nød at være i sfo’en og lege 
med vores legetøj. 
 
4 torsdage i maj øvede vi til Hannerupløbet tirsdag 
d. 5/6. Vi var afsted med 12 børn. Det var en super 
sjov oplevelse, og vi håber, at vi får flere børn med 
næste år.  

 
 
 
 
D. 6/6 havde vi besøg af alle de kommende skolebørn, som 
skal starte til august. Først var de oppe ved Helle Bachman 
på skolen og prøve en skoledag af, og bagefter kom de ned 
i Sfo. Det var en dejlig dag med mange nye og glade børn. 
 
 
 
 
 

 
D. 21/6 stod der fodbold på programmet. Danmark-
Australien skulle spille. En rigtig sjov eftermiddag, hvor hele 
skolen var samlet, og hvor både Skovloddebørn og skolebørn 
kunne mødes i et fællesskab. Resultatet var desværre ikke 
det bedste... men det var popcornene ;-)  
 
 
 
 
Den 1. August starter Jan Jensen Christiansen. Han er uddannet pædagog og skal 
være tilknyttet 1. Klasse. Vi glæder os meget til at få en ny kollega. 
 

Rigtig god sommerferie til alle i Fritid! 
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Sommerhilsen fra Skovlodden 

 
Vi har haft et dejligt forår, hvor vi har været i gang med at så og plante vores plante-
kasser til. Vi håber at kunne smage kartoflerne, inden vi går på sommerferie, og vi 
glæder os til at kunne høste resten af afgrøderne efter sommerferien… 
 
D. 4/5 fik vi besøg af vores bedsteforældre, som kom og 
hjalp med at plante vores kasser til. Det var en rigtig 
hyggelig dag, og børnene havde haft travlt med at bage 
boller til dagen.  
 

 
 
 
Vi har også haft en sjov oplevelse med at tappe birkesaft. 
Det smagte bare af helt almindeligt vand ;-) På en nat 
blev dunken mere end fyldt, så det rendte over.  
 
 
 
 

 
D. 8/6 havde vi en dejlig sommerfest, hvor vi fejrede, at 
skovuglerne var færdigudlærte skovugler og klar til at 
komme i skole. God rejse til jer :-) 
 
 
 
 
 
Vi havde også besøg af eventyrværkstedet: en super sjov 
og hyggelig forestilling, hvor alle børn kunne være med. 
 
 
 
 
Tak for et godt og spændende forår, hvor vi også fik lavet meget sjovt mad med bør-
nene. Rødbedefrikadeller, kylling i cola og mange andre sjove retter, som børnene 
var med til at producere. 
 
 

God sommer til alle i Skovlodden! 
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Nyt fra afd. Nørre Allé 
 
Ja, det er jo helt vildt – for tredje år i træk kan jeg skrive om en markant STIGNING  
i elevtallet på afdeling Nørre Allé! 
 
I skoleåret 2015-16 lå vi på et gennemsnit hen 
over året på 330 elever. Vi har her i starten af 
2018 ligget på ca. 380 elever. Efter sommerferien 
ligger vi på lidt over 420 elever. Jeg mangler dog 
stadig at få de endelige udmeldelser på de elever, 
der skal på efterskole, men 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 syv nye lærere på Nørre Allé, heraf to nyuddannede 
lærere.  
 
Andreas Karsten – nyuddannet i Odense, skal være én af kontaktlærerne i          
kommende 7.G 
Charlotte B. Bernth – lærer fra Vejle med erfaring fra udskolingen, skal være       
kontaktlærer i én af T-klasserne 
Bo Christensen – kommer fra 10énde, skal bl.a. have tysktimer, historie m.m., skal 
være kontaktlærer i kommende 8.I 
Jannie S. Andersen – kommer fra Skjoldborgsvej, naturfagslærer og kontaktlærer i 
kommende 7.N 
Mikkel Larsen – lærer fra en efterskole, skal være kontaktlærer i kommende 7.I 
Janni Daugård – nyuddannet lærer fra Jelling, skal være kontaktlærer i kommende 
7.M 
Laila Jørgensen – lærer fra Fredericia med erfaring fra udskolingen, skal være     
kontaktlærer i kommende 7.N 
 
Herudover har vi ansat to trainees, som er lærerstuderende, der skal kombinere  
læreruddannelsen med at være ansat på en skole – et spændende projekt, som vi 
glæder os til at deltage i. 
 
Der er dog også en lærer, som har valgt nye udfordringer – overlærer Marianne T. 
Lund har valgt at arbejde tæt på bopælen i Aarhus. Jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at takke Marianne for en meget engageret og flot indsats hos os  
– og ønske hende held og lykke med sit nye arbejde. 
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Vi opretter syv 7. klasser efter sommerferien.  
Vores fem linjer med idræt, global, mesterkok, innovation og E-sport er med elevtal 
på mellem 23 og 28 elever pr. klasse.  
Vi starter desuden to talentklasser på 7. årg. til det kommende skoleår med 38 ele-
ver i alt. Der har været stor interesse og søgning til denne linje, og derfor besluttede 
vi at starte to klasser efter sommerferien.  
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, hvor I vil kunne se, 
hvem der skal varetage undervisningen i de forskellige klasser. 
 
Nu har jeg i flere omgange nævnt, at vi har gang i store renoveringsprojekter på 
skolen. Vi er ved at få installeret ventilationsanlæg på hele skolen, og det er et me-
get omfattende projekt. Projektet strækker sig fra først i januar 2018 til oktober 
2018. Status er, at vi er færdige i 7. og 8. klasserne og 9. klasserne bliver lavet i som-
merferien – det bliver spændende at møde til august og se, om tidsplanen er over-
holdt.   
 
I hele byggeperioden bliver elevtoiletterne renoveret, og der skal skiftes ca. 250 ele-
menter af udendørs vinduer og døre. Det har givet/giver godt nok en masse bøvl, 
støv og støj, men vi glæder os alligevel allermest over resultaterne, at vi får tingene 
lavet. Det er rigtig dejligt for afd. Nørre Allé.  
 
Vi har desuden lagt billet ind på at få forbedret parkerings- og ikke mindst tilkør-
selsforholdene til Nørre Allé. Nu har vi opnået at få en placering højt på listen over 
de projekter, som kommunen kan/skal prioritere – nu bliver det spændende at se, 
om politikerne sætter noget i gang… 
 
 
Jeg vil gerne takke alle for samarbejdet i dette skoleår og ønske alle en god sommer. 

Med venlig hilsen 
Nils Jørgensen 
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www.facebook.com/ullerupbaekskolen 
 

Tlf. 7210 6240  

Distriktsskoleleder 

Jan Th. Voss  

Tlf. 7210 5821  

 

Administrativ leder  

Glenn Ullerup  

Tlf. 7210 5822  

 

Afd. Skolesvinget  

Skolesvinget 3  

Afd. Skjoldborgsvej  

Skjoldborgsvej 25  

Afd. Nørre Allé  

Nørre Allé 5  

Afdelingsskoleleder  

Lars Andersen  

Tlf. 7210 5073  

Afdelingsskoleleder  

Anne Bodil Jensen  

Tlf. 7210 5922  

Afdelingsskoleleder  

Nils Jørgensen  

Tlf. 7210 5921  

Afdelingsleder  

Fritidstilbud 

Dorthe Lindegaard 

Afdelingsleder 

Jens Lyngdorff Hovmøller 

Afdelingsleder 

Jakob Knud Asmussen 

Leder af Skovlodden 

Dorthe Lindegaard 

Afdelingsleder  

Fritidstilbud 

Pernille Aabom 
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