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Side 2 

Distriktsskoleleder Jan Th. Voss 
 

Kære elever, forældre og medarbejdere 
 
Så er vi tilbage på banen igen med Skolenyt. Denne udgave bliver 
helt naturligt præget af den tid med Corona, som vi alle gennem-
lever! 
 
Sikke en omgang!! Vi har alle måtte strække os, alle har måtte deltage  
- og i virkeligheden har alle i Danmark skulle vise, hvad vi er gjort af!  
Det var hårdt! Og det var flot! 
 
I Fredericia hjalp alle til, og den oplevelse håber jeg alle husker, når Covid-19  
engang er gået over!  
 
Hver afdeling har noget at berette om skolens liv med denne store udfordring. Det 
kan I læse meget mere om i dette nummer af Skolenyt. 
 
Vi skal lære af Covid-19 situationen! 
Hvad har vi lært under Covid-19 krisen??  
Bedre virtuel undervisning, bedre hygiejne, bedre vaner?  
Færre konflikter i de små grupper? 
Fredericia har lavet en erfaringsside, www.7000stemmer.dk. (Brug meget gerne linket!) 

Vi opfordres alle til at indskrive vores erfaringer her – så vi kan lære af den meget 
alvorlige situation. 
Skriv hvad I synes har været godt! Skriv hvad I synes vi skal gøre anderledes! 
 
Krisen gav uventede gevinster! 
Sammen med regeringens tiltag for at holde landets økonomi i gang, blev anlægs-
loftet for Fredericia Kommunes økonomi løftet væk i 2020. 
Fredericias politikere har i denne ekstraordinære situation besluttet at tilføre  
daginstitutioner og skoler en ekstra økonomi. 
 
På Ullerup Bæk Skolen blev der sat ekstra midler af til renoveringen af vores afde-
ling Skolesvinget, så den bliver super fin! 
 
Og så har alle skoler fået ekstra penge til bl.a. nye stole og nye borde, flere Chrome-
books og rigtig mange andre projekter til gavn for Fredericias børn og elever. 
 
Det er vi enormt taknemmelige for! :-) 



 

Side 3 

Nye roller i ledergruppen 
Vores afdelingsleder på afd. Nr. Allé, Jakob, har fundet nye udfordringer.  
Det betyder, at ressourcecenterleder Micael Ploug fremad rykker til afd. Nr. Allé og 
tager opgaven der som pædagogisk afdelingsleder. Michael fortsætter med opgaver 
som ressourcecenterleder, men får så hjælp fra vores distriktsfritidsleder, Henrik 
Huse. Henrik skal fungere med opgaver for ressourcecentret i indskoling/
mellemtrin.  
Henrik har i mange år arbejdet med udfordrede børn i Kolding Kommune. 
Det bliver godt! 
 
Kæmpe tak til alle – og god sommer! 
Afsluttende vil jeg gerne sige kæmpe tak til alle for indsatsen igennem Coronatiden. 
Det var godt at opleve, hvordan alle hjalp til! 
På Ullerup Bæk Skolen er vi stolte af, at alle hjælper hinanden! Elever, forældre og 
medarbejdere! 
 

God sommer til alle! 
 

Venlig hilsen 
Jan Th. Voss 



 

Side 4 

Nyt fra afd. Skjoldborgsvej 
 
Skoleåret 2019/2020 vil gå over i historien som et helt usædvanligt skoleår. 
En lille virus har sat hele verden på den anden ende og dikteret vores hverdag i stort og småt. 
Det har vi i høj grad også mærket i skolen. Først blev vi sendt hjem, og alt blev lukket ned. 
Lærere og pædagoger fik fra den ene dag til den anden en helt ny opgave med at bedrive di-
gital undervisning, holde kontakt via Chrome Book, telefon og sociale medier. Og alle jer for-
ældre fik opgaven med hjemmeundervisning af jeres børn! Det var noget, som vi alle skulle 
lære. Noget gik godt, noget skulle vi øve os på, og noget kunne absolut godt have været bed-
re. På dronningens fødselsdag åbnede skolen igen med nødundervisning, kortere skoledag, 
halve klasser, legegrupper, forskudte mødetider, forskudte pauser, opdelte udeområder, 
håndvask, 2 meters afstand og skrappe retningslinjer. Skolen er vendt på hovedet og alt det, 
som vi kendte, blev nedlagt og ændret.  Midt i det hele har vi oplevet stor ro og koncentrati-
on i undervisningen og trygge og glade elever, som nyder at være sammen igen. 
 
Fra min stol skal der lyde en meget stor tak til alle forældre for forståelse, opbakning og 
hjælp til at få alting til at glide. Sidst men ikke mindst vil jeg sige, at eleverne har været  
eksemplariske, og personalet har været fantastiske! 
 
Erfaringer fra Corona-tiden 
I skrivende stund ved vi ikke, hvordan vi kommer til at starte op igen efter sommerferien.  
Vi har planlagt skoleåret, så vi kan begynde et nyt skoleår nøjagtigt, som vi plejer. Men vi er 
også klar, hvis retningslinjerne til den tid foreskriver noget andet. Vi vil skrive på AULA, når vi 
ved mere. 
 
Der er dog erfaringer, som vi allerede nu kan sige, at vi vil fortsætte med efter sommerferien:  
 Det øgede fokus på hygiejne og håndvask fortsætter uændret i næste skoleår  
 Alle elever afleveres fortsat uden for skolens område – dog fortsætter vi med, at forældre 

til elever i 0. årgang siger farvel på SFO´ens legeplads 
 
Personale 
Ved skoleårets afslutning siger vi farvel til Tina Fisker, der efter sommerferien vender tilbage 
til arbejdet i udskolingen. Vi har været så glade for, at vi fik lov til at låne Tina i dette skoleår. 
For at få mere tid til familien har Sabine Petersen efter endt barselsorlov valgt at opsige sin 
stilling pr. 31.7. Tusind tak for indsatsen og held og lykke fremover.  
I slutningen af august siger vi farvel til Anne Mejlgaard og Jørgen Vesterlund Jensen, der beg-
ge to har valgt at gå på pension. Så er I orienteret, hvis I skulle møde dem på jeres vej. Vi mar-
kerer deres afsked i august, men der skal allerede nu lyde en kæmpe stor tak for indsatsen 
gennem mange år på afdeling Skjoldborgsvej! 
Til kommende skoleår har vi ansat to af vores dygtige vikarer - Amalie Eriksen og Tine Prehn - 
i faste stillinger. Desuden byder vi velkommen til Nina Trædholm, Louise Schierbeck Nielsen 
og Karina Elnegaard, der alle er nyansat pr. 1. august. 
 
Med disse ord vil jeg takke for samarbejdet og ønske alle elever, forældre  
og personale en rigtig god sommerferie. Vi ses igen d. 10. 
august! 

Anne Bodil Jensen 
Afdelingsskoleleder 
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En ekstra bevilling til mellemtrinnet på afd. Skjoldborgsvej! 
 
Regeringen og aftalepartierne har sat 275 millioner af til lærerstillinger i folkesko-
len. Efter en fordeling ud til de øvrige kommuner og Fredericia Kommune, som så 
igen har fordelt pengene blandt distriktsskolerne, er der blevet råd til en ekstra  
lærerstilling her på afd. Skjoldborgsvej.  
 
Vi har nu ansat en ekstra ny lærer til mellemtrinnet, hvilket er enormt positivt med 
de muligheder, det giver. Ansættelsen gør, at vi bl.a. kan skrue op for lektionstallet 
til talent camps, faglig specialundervisning, akt (adfærd, kontakt og trivsel) og to-
voksenordninger. 
 
Vi også har fået lovning på, at det er en lærerstilling, som også vil være i vores bud-
getter i de kommende år, og det giver bare endnu større glæde, da det også er med 
til at sikre kontinuiteten i vores arbejde med eleverne. At der så også er mulighed 
for kontinuitet i dygtiggørelsen af personalets arbejdsopgaver, skal heller ikke  
undervurderes, da vi jo ikke kan sende alle lærere på kurser og uddannelser på 
samme tid og på den måde er nødt til at lægge planer, som strækker sig over flere 
skoleår. 
 
Alt i alt ser det ud til, at vi på trods af Covid-19 og de medfølgende besværligheder 
med nødundervisning og regler for samvær m.v. fra de forgangne måneder kan gå 
på sommerferie med tanken om, at vi også næste år kan gøre en god skole på afd. 
Skjoldborgsvej. Det bliver selvfølgelig spændende at se, hvordan vi kommer til at 
skulle starte op i august måned :-) 
 
Venlig hilsen 
Jens L. Hovmøller  
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Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej 
Af pædagogisk fritidsleder Pernille Aabom 
 
Så nærmer vi os skolernes sommerferie, og i fritid ser vi frem til som-
merferiepasningen, som vi lige nu har travlt med at planlægge. Vi ser 
frem til nogle dejlige uger med masser af hygge og sjove aktiviteter.  
 
Jeg er rigtig stolt og glad over, at vores dygtige medarbejdere på trods af en del  
ændringer grundet Corona stadig formår at skabe en spændende og varieret hver-
dag, som oser af hygge, god stemning og masser af spændende aktiviteter. Når jeg 
dagligt går rundt i afdelingerne, er det med stor glæde og stolthed at jeg mærker, 
hvordan både børn og voksne trives og lystigt leger og hygger efter alle kunstens 
regler. 
 
Som I sikkert har bemærket, så er hverdagen og aktiviteterne ændret en del efter 
Corona. Vi har i hele perioden delt jeres børn op i små grupper af sundhedsmæssi-
ge hensyn, og det fortsætter vi selvfølgelig med, så længe det er påkrævet og nød-
vendigt. I den forbindelse vil jeg rigtig gerne på vegne af medarbejdere og ledelse 
takke jer for den utrolig store opbakning! Det har betydet rigtig meget, at vi gen-
nem hele perioden har mærket jeres forståelse og opbakning - det er vi meget tak-
nemmelige for! 
 

Rigtig god og velfortjent sommerferie til jer alle.  
Vi håber, at I nyder ferien fuldt ud sammen med jeres kære børn. 
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Fælles, Fritid afd. Skjoldborgsvej 
Intet er som det plejer, og så er det alligevel. Vi arbejder på en ny og spæn-
dende måde, og det giver nogle positive oplevelser, og det er utrolig lærerigt 
for alle.  
 
Da skolen lige så stille startede op igen, har vi haft mange af vores pædagoger 
i skolen. Det har vi naturligvis haft før, men samarbejdet mellem lærerne og 
pædagogerne er blevet anderledes og har haft en positiv indvirkning på vores 
fælles forståelse af børnenes behov. Det er helt sikkert noget, som vi vil arbej-
de videre med.  
Anders, som er pædagog i Fritid, har skrevet et indlæg omkring netop dette, 
og det kan I læse her: 
 
Denne coronatid, og den deraf nødvendige omstrukturering af skoledagen, 
har ud fra min egen personlige oplevelse ført til et øget, bedre og tættere 
tværprofessionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Jeg har sammen 
med en lærerkollega været på én 0. klasse, siden skoledagen vendte tilbage 
efter nedlukningen. Først i gymnastiksalen, nu tilbage i klasselokalet. Vi har 
fået samarbejdet til at fungere optimalt, efter vi har været to voksne på klas-
sen. Det samarbejde er rigtig godt for børnene og for lærerne. Ikke at der har 
været uvilje til det før nedlukningen, men nu har vi tiden til at få samarbejdet 
på den måde, som vi altid burde gøre. Og vi er begge enige om, at dette sam-
arbejde har en stor, positiv indvirkning på børnene. Vi har tid til børnene, nu 
når vi er to. Tid til at hjælpe - både med det faglige, deres sociale liv og gene-
relle trivsel.  
 
Som lærere og pædagoger er vi forskellige, både som mennesker, men også 
uddannelsesmæssigt. Vi kan noget forskelligt, og vi har hver vores kompeten-
cer. Og sammen kan vi mere. Vi kan give børnene det, de hver især har brug 
for. For nu har vi tiden. Det er jeg sikker på, at børnene også kan mærke.  
 
Det tværprofessionelle samarbejde bidrager til en større helhed for børnene. 
Fordi målet er ikke samarbejdet. Målet er trivsel, udvikling og læring for  
børnene.  
 
En nedlukning af hele samfundet har også ført med sig, at man for alvor har 
kunne mærke, hvordan vi har savnet både kollegaerne og alle jeres dejlige 
børn. Det er utrolig bekræftende at mærke, hvordan vi har glædet os til at 
komme tilbage.  
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Som vi skrev i starten af indlægget, så er intet som det plejer, og så er det alligevel. 
Alt hvad der er anderledes kender I allerede, og så tænker I måske: hvad er det så, 
der er, som det plejer? Jo, alle vores gode aktiviteter er fortsat i gang. Aktiviteterne 
er tilpassede, men stadig i fuld gang. Vi har stadig de samme nærværende voksne, 
og vi har altid et øje på børnenes trivsel og udvikling, hvor vi stadig gør alt hvad vi 
kan for at jeres børn får de bedste dage, de kan have.  
 
Børnene er glade, og de trives. Der er latter, røverhistorier, fodbold, tik, der graves 
og meget mere. SFO’en summer af liv, som den også gjorde før corona, og det er 
dejligt.  
 
I Fritid har vi også kunne byde flere nye mennesker velkommen, samtidig med at 
vi har sagt/siger farvel til et par stykker også: 
 
Et helt nyt ansigt er Jesper, som er blevet ansat og fremadrettet skal være årgangs-
pædagog, samtidig med at han skal være i SFO’en på Skjoldborgvej.  
 
Vi har også budt Agnete velkommen. Agnete er studerende i 2. praktik og skal være 
her til og med november. Agnete kommer til at arbejde som årgangspædagog sam-
men med kommende 1. klasses team, samtidig med at hun vil være i SFO’en.  
 
Kirsten har valgt at gå på efterløn og havde sidste arbejdsdag d. 25/6 i Fritid og  
d. 26/6 i skoledelen.  
Fredag d. 12/6 havde vi afslutningsreception for Kirsten, hvor der med flotte taler 
og i festligt humør blev taget afsked med Kirsten.  
Kirsten har lovet os, at hun kigger forbi og hilser på os.  
Vi ønsker dig alt det bedste. 
 
Vi har også sagt farvel til Simon og Stephanie, som begge har været studerende  
ved os. Vi ønsker dem alt det bedste på deres fremtidige færd i den pædagogiske 
verden. 
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Nyt fra Glidende Overgang 
Mandag den 2. marts stod personalet spændte og klar til at modtage 41 nye børn og 
forældre. Det var en stor dag med mange sommerfugle i maverne både blandt børne-
ne, forældrene samt personalet. Vi fik startet godt op på både gul og grøn stue, og for-
ældrene var gode til at overlade deres guldklumper til os fra starten af. 
I glidende overgang fik vi taget godt hul på vores emne omkring venskaber de første 
14 dage, som bestod af leg med hinanden, danne nye relationer (venner) til dem vi gå 
på stue med samt på tværs af de to stuer. I den forbindelse fik vi også sunget sange 
såsom “vennesangen” fra Kaj og Andrea, lært en rim og remse kaldet “Bamseknus” 
samt set en film omkring en Zebra, der mister sine striber, sine venner og hvordan han 
så alligevel fik sig nogle nye venner, som kunne lide ham for den han var.  
 
De første 14 dage gik også med at lære at holde samlinger på stuerne, hvor vi ved 
hjælp af billeder ser på dagens program, som har givet børnene forudsigelighed. Dertil 
har vi også præsenteret kalenderen for børnene, hvor vi har talt om hvilke ugedag,  
dato, måned, årstid og vejr vi har. Børnene var hurtigt gode til at deltage aktivt. Vi fik 
også nået at hilse og tage rigtig godt imod Rolle og Kis, som er to figurer fra Legeøen. 
Vi har lært at ro i vores både ud til øen sammen med Rollo og Kis, imens vi synger en 
sang dertil. På Legeøen nåede vi at hilse på Lydia Lyttemus, og vi glæder os til at få lov 
til at hilse på Rime Remse Bamse, Robotten Robert og Lasse Læsehest. Børnene roer 
hjem fra Legeøen og laver ting i deres egen opgavebog, som de har fået af Rollo og Kis.  
Børnene nåede også at snuse til SFOen om eftermiddagen. Der var børnene gode til at 
gå på opdagelse og finde ud af, hvad der var af mange forskellige muligheder i SFOen, 
og nogle børn fandt hurtigt deres favoritsteder. Så ramte Coronavirussen, og det hele 
sluttede ret brat, hvilket vi selvfølgelig har været meget kede af allesammen. 
 
Da vi endelig kunne vende retur, måtte vi starte en ny hverdag op på en hel anden ma-
trikel (Damvej) for til sidst at vende retur på skolen igen. Børnene og forældrene var, 
både på Damvej og da vi kom retur til skolen, fantastiske til at omstille sig, hjælpe hin-
anden, passe på hinanden samt kaste sig ud i det. Så vi har klaret den svære tid og fået 
det bedste ud af det. Vi arbejdede straks videre med at danne flere relationer børnene 
imellem, var på masser af ture, passede dyrene og ikke mindst vendte Rollo og Kis og-
så tilbage, som børnene fortsat er helt vilde med. Vi har i tiden efter Coronavirussen 
hver morgen haft bevægelsesdans udenfor, hvor vi giver den fuld gas til musikken, og  
både ørn og voksne har en fest. Det er en god måde at starte dagen på i glidende over-
gang.   
 
Vi synes, at vi har nået meget med børnene trods et noget kortere forløb, og vi har alle 
givet den fuld skrue og nået alt det, vi kunne, på den tid vi har tilbage. Nu lakker det 
desværre også mod enden, da sommerferien venter lige rundt om hjørnet. I uge 26 
har den stået på masser af hygge og afslutning i glidende overgang. Vi har haft en  
fantastisk tid sammen og siger igen tusind tak for lån af deres dejlige guldklumper til 
forældrene og er nu klar til at sende dem videre i 0.klasse efter sommerferien.  
 

SE MASSER AF BILLEDER PÅ NÆSTE SIDE! 
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Nyt fra 0. Årgang 
 

På 0.årgang holder vi til i sommerhuset om eftermiddagen. 
Vi tegner, spiller spil og leger på den nye legeplads. Her er en karrusel, gynger og en 
trampolin. Børnene er meget glade for legepladsen og bruger den flittigt. 
Også skoven bliver brugt til rollespil, fangeleg og hygge. 
 

Vi har haft gang i bålhytten og bagt de dejligste pandekager.  
Børnene laver selv deres egen pandekage på en lille pande over bål. De er meget 
koncentrerede og glade for deres produktion. Ligeledes har vi lavet snobrød, hvor 
der var masser af røverhistorier og hyggelig stemning rundt om bålet.  
 

Hver tirsdag i juni måned har vi introduceret børnene i forskellige måder at arbejde 
med træ. Vi har brugt sandpapir, lært hvordan man saver og har brugt den sidste 
tirsdag på at hamre søm på et bræt. 
Tirsdag d. 9/6 var vores aktivitet i bålhytten træarbejde, hvor børnene arbejdede 
med pinde, som de havde fundet i “skoven”. De kunne arbejde med forskellige slags 
sandpapir og farveblyanter. De var meget optaget af det, og der var mange, der ville 
lave det igen en anden gang. Vi er i gang med et forløb, hvor vi gradvis giver dem 
mulighed for at arbejde med forskellige slags værktøj og lære dem, hvordan man 
omgås det. 

Kan vi kælke om sommeren?  
Ja, selvfølgelig kan vi det. Der var stor glæde og fryd ned af bakken med høj hastighed. 
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Nyt fra 1. årgang 
Det har været rigtig godt at se jeres børn igen. På 1. årgang har vi måtte flytte flere 
gange. I starten var vi samlet oppe ved os selv, men i takt med at flere og flere af 
jeres børn dukkede op, blev vi opdelt, så C+D blev tilbage, mens E+F fik base i  
sommerhuset.  
 
Børnene i C+D havde skolegården og grønnegården, 
hvor der blev leget gemme, fange, kørt på mooncar, 
danset mm. Der blev også tid til det kreative, hvor der 
blev lavet blomster og tegnet.     
   
 
E+F var gået på skovtur og havde gang i både telte og 
alt muligt andet spændende i skoven. Vi fik bygget  
vores egne borde og bænke, og vi fik lavet alle mulige 
forskellige sjove aktiviteter i det fri.  
 
Der var også tid til at sidde i skyggen indenfor, hvor der blev spillet klodsmajor og 
tegnet. 

Vi var også så heldige, at vi kunne følge med i 
den nye legeplads, som blev bygget, mens vi 
var der.  
 
Efter et stykke tid var vi tilbage i fællesgruppe 
igen. Her har vi gjort en dyd ud af at være 
godt fordelt og fundet forskellige legesager 
frem. Vi har også fået lov til at købe nogle 
forskellige ting til 1. årgang, som børnene har 
brugt med glæde. Kongespil, stigegolf, stang-
tennis, alm. tennis mm. har været i gang.  
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Vi har også gang i vores mooncars, og vores 
byggeklodser har fået lov at komme udenfor,  
så børnene har bygget huse i alle mulige  
afskygninger.  
Rulleskøjter har også været et stort hit. De er 
dagligt i brug, og nogle børn står på rulleskøjter 
fra de kommer, til de går hjem.  
 

Varmen har også gjort, at der er blevet plads til en vandkamp eller to. 
Det er skønt at blive kølet ned i sommervarmen. I sommervarmen er 
vores borde kommet udenfor, så vi har kunne sidde i skyggen og tegne.  
 
 

 
 
 
 
Der har også været plads til en omgang Nintendo Switch, når vejret har været imod os, hvilket 
det jo sjældent har været. Her er der blevet spillet Mario Kart og Just Dance. 
 
Foruden de hjemlige aktiviteter har vi også været en del på tur. Vi har været i Madsby, på 
stranden, i skoven, på legepladser og været ude og handle til vores forskellige aktiviteter.  
Alle os i Fritid ønsker jer en rigtig dejlig sommerferie! 
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Damvej 
 
Aftenklubben  
I den tid, hvor vi var lukket ned på grund af corona, savnede vi at lave fede aktivite-
ter med børnene. Vi kunne også have en mindre bekymring for, om børnene nu ville 
komme tilbage, når vi fik lov til at åbne igen. Den bekymring er heldigvis blevet 
gjort til skamme i stor stil, og nu hvor vi er tilbage igen, kan vi med glæde konstate-
re, at børnene også har savnet os! Pt. har vi haft åbnet i en uge, og vi er stort set 
oppe på samme antal besøgende, som før nedlukningen. Det varmer vores hjerter, 
og nu er vi klar til at give den fuld gas den sidste tid op til sommerferien.  
 
Vi skal desværre sige farvel til alle vores 6. klasser, men kan i stedet sige velkommen 
til alle de nye 4. klasser efter sommerferien.  Aftenklub er for alle 4.-6. klasser  
tirsdage og torsdage kl. 17.30 – 20.30. 
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Værkstederne  
Vi har en masse fede ting på værkstederne, som vi kan 
lave igen efter sommerferien. Både Susanne og Kirse  
glæder sig til at komme rigtigt i gang igen. Der er  
minimum et værksted åbent hver dag i dagsklubben.  
 
3. årgang  
I perioden med nødpasning var vi delt op, og 3. årgang holdt til på skoletorvet. I den 
periode var vi både på ture ud af huset til nogle sjove steder, og vi lavede en masse 
fede aktiviteter i skolegården. Man kan følge Damvej fritid både på snapchat og in-
stagram, hvor der en gang i mellem kommer billeder fra de ting, vi laver, eller re-
mindere om hvad der skal ske i aftenklubben. Damvej1 på Instagram og Damvej på 
snapchat.  
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Klub Korskær          
Så er vi endelig i gang igen efter corona-nedlukning – 
mere eller mindre som normalt. I tiden hen over som-
meren har vi dog kun mulighed for at være udendørs,  
og vi håber derfor, at vejrguderne er med os resten af  
sommeren.  
Kongespil, rundbold og diverse andre boldspil er et hit i 
varmen. Derudover går vi ture i området og spiser en is, 
når vi skal køles af.  
Vi holder åben det meste af sommerferien, dog med et 
par enkelte lukkedage. Vi sætter en plan for ferien op i 
klubben og på Facebook, så alle kan følge med hen over 
sommeren. 
Rigtig god sommer til alle! 
Hilsen Jakob, Hasan og Camilla 
 
Klub Sønderparken  
I klubben i Sønderparken er der kommet nye retningslinjer, som besværliggør arbej-
det en smule. Hvor vi før havde åbnet for Aktivitetshuset for børnene, er der nu luk-
ket helt. Det betyder, at børnene ikke må komme indenfor – ikke engang til toiletbe-
søg. Derfor arbejder Nichlas og Andreas nu lidt mere opsøgende og bevæger sig 
rundt i kvarteret, hvor børnene er. I praksis betyder det, at vi nok vil centrere vores 
arbejde mest på fodboldbanen og ved hoppepuden og klatrevæggen, som jo er vir-
keligt flot besøgt hver dag.  
Der bliver spillet fodbold, rundbold og hoppet på hoppepuden, og bænkene rundt 
om giver gode muligheder for hyggelige snakke.  
Selvom det er fedt at være ude, så glæder vi os dog meget til en mere normal hver-
dag, hvor børnene kan være med inde i huset også. Det er svært at være udearbej-
dende, når den danske sommer er så omskiftelig, som den jo nu engang er, og det 
besværliggør planlægning lidt. Det vigtigste er dog, at vi er glade for at være tilbage 
på sporet, og selv om der er lidt udfordringer med planlægningen, så er det godt 
nok fedt at være tilbage igen.  
Billederne giver et godt indtryk af, hvor mange der kan være samlet på hoppepu-
den, når vejret er godt. Samtidig viser det også, at børnene nyder at udfordre sig 
selv, når de får muligheden for det. Det er fedt at se! 
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Nyt fra afd. Skolesvinget 
 

Sommerhilsen fra Skolesvinget 
Skoleåret 2019-2020 er nu afsluttet, og man kan vist roligt sige, at dette skoleår ikke 
blev som alle andre.  
Covid-19 har fyldt meget siden marts måned, både med lukning af skolen og efter-
følgende genåbning. Heldigvis er alle børn tilbage på Skolesvinget nu, og det er vi 
alle rigtig glade for. 
 
Jeg vil her gerne sende en ros til alle forældre på Skolesvinget. Tak for jeres opbak-
ning både i forbindelse med den pludselige lukning af skolen og også efterfølgende 
ved genåbningen. Jeg ved, at hjemmeundervisning ikke har været nemt for mange 
af jer, og slet ikke hvis I oveni at skulle hjemmeundervise også skulle passe et fuld-
tidsarbejde.  
Lærere og pædagoger skal også have en særlig tak.  
I har gjort et kæmpe stykke arbejde med at få fjernundervisning til at fungere. Da 
Mette Frederiksen annoncerede, at alle skoler lukkede, stod personalet på Skoles-
vinget få dage efter klar med fjernundervisning via onlinemedier. Det var ganske en-
kelt fantastisk og viser noget om, hvor professionelt og ambitiøst I arbejder. 
 
TUSIND TAK TIL BÅDE ELEVER, FORÆLDRE OG MEDARBEJDERE! 
 
De sidste par måneder har budt på talrige eksempler på udeundervisning. Her er 
blot et par eksempler.  
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Personaleændringer 
Vi skal her til sommer sige farvel til Hulda Svendsen. Hulda har været på Skolesvin-
get, siden hun blev færdiguddannet lærer. Hun har valgt at prøve nye udfordringer 
på en anden skole. Tak til Hulda, der har ydet et stor indsats for eleverne på Skole-
svinget. Hun vil blive savnet af mange børn og voksne. 
 
Maria Christensen har ønsket nye udfordringer i Ullerup Bæk Skolens ressourcecen-
ter. Maria skal i næste skoleår være på fuld tid i ressourcecenteret. Det betyder, at 
Maria ikke skal have klasser på Skolesvinget, men hun vil fortsat komme på Skole-
svinget som AKT-lærer. Maria er virkelig dygtig til denne nye opgave, og jeg er sikker 
på, at det vil være en stor gevinst for hele Ullerup Bæk Skolen.  
Held og lykke til Maria. 
 
Bjørg Lybæk og Camilla Lindstrøm er på barselsorlov i det meste af næste skoleår, 
og Anna Grønborg går på barsel til august. God barselsorlov til jer alle 3. 
 
Nye ansigter 
Alle disse ændringer betyder, at vi i det kommende skoleår har ansat Lasse Klink  
Kristiansen, Kristine Ahrendt Holk, Helle Kjeldsen og Helle Nørfelt i fuldtids  
lærerstillinger. 
 
Dernæst starter Michelle Bach, Simone Bøttger og Ann H. Johannsen som lærer-
trainees i indskolingen. 
 
Velkommen til alle de nye. 
 
Vi skal også sige farvel til 6. årgang. Næsten alle elever fortsætter på afd. Nr. Allé, 
og jeg vil gerne ønske dem held og lykke på afd. Nr. Allé, eller hvor de skal hen.  
Jeg håber, de bliver glade for deres nye klassekammerater og nye omgivelser. 
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Renovering af Skolesvinget 
Renovering af Skolesvinget står nok øverst på listen over spændende opgaver  
i næste skoleår. 
 
Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang, Når renoveringen står færdig, har vi 
en flot moderniseret 2-sporet skole med faglokaler til alle de praktisk-musiske fag, 
samt fællesrum til både indskoling og mellemtrin. 
 
Elever, personale og forældre skal forberede sig på, at vi kommer til at stå i 
”byggerod”, og der vil være perioder, hvor lokaler og områder ikke kan anvendes. 
 
Afdelingsrådet 
Jeg vil også gerne takke afdelingsrådet for samarbejdet i dette skoleår.  
Vores formand Stefan Nüchel takker af efter mange år som formand. Stefan har 
ydet en kæmpe indsats for vores lokale skole og børnene på Skolesvinget. Stor tak 
til Stefan for formandskabet og den altid professionelle og positive tilgang til samar-
bejdet mellem skolen og hjemmet. 
 
Skolesvinget fylder 60 år 
I 2020 fylder Skolesvinget 60 år. Vi planlægger at fejre dette med børnene i starten 
af det nye skoleår. Men da vi hele tiden følger udviklingen med Covid-19, har vi  
endnu ikke besluttet, hvordan vi gør. Men det er helt sikkert, at vi markerer det i 
efteråret. Forhåbentlig med en ordentlig fødselsdagsfest. 
 
1. skoledag d. 10. august 2020 
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. 
 
God sommerferie til alle på Skolesvinget! 

Med venlig hilsen 

Lars Andersen og Dorthe Lindegaard 

 

Dorthe Lindegaard 
Pædagogisk fritidsleder 

    Lars Andersen 
   Afdelingsskoleleder 
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Fritidstilbud afd. Skolesvinget 
 

Nyhedsbrev for SFO 1 (bh.kl.) 
Det går rigtig godt i SFO 1. Børnene leger godt med hinanden og nyder at være i 
skolegården, der er masser af plads, og skoven er et godt sted at være. 
 
Vi har været på flere små ture, f.eks. har vi været på “bakken”. Det nyder børnene 
rigtig meget. 
 
Engang imellem er der nogle af børnene, der savner vores “normale” SFO, og det er 
helt forståeligt - det gør vi alle, men vi prøver alt det vi kan for at give dem gode  
dage.  
 
Derudover leger og bygger de med lego og plus plus, det er også et hit. Vi tager og-
så diverse kampe i UNO og dobbelt. 
Indimellem finder vi kopitegninger frem, hvor vi bl.a. farver lego ninjago, fortnite, 
paw patrol og andre tegninger. 
 
På de få regnvejrsdage har vi hygget indenfor med popcorn og film. 
 
En gang om ugen laver vi bål, hvor vi både har fået pandekager, popcorn, fladbrød 
og snobrød. 
 
Lige nu nyder vi vejret med vandkamp og vandlege, og det er fantastisk :-) 
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Nyhedsbrev fra SFO 2 
SFO i en Corona tid: Det er blevet en helt anderledes hverdag for SFOen generelt. Vi 
måtte dele os i to SFOer, da vi ikke måtte være så mange mennesker samlet på et 
sted. SFOen har været udenfor, siden vi er kommet tilbage, efter at landet blev luk-
ket ned. 
 
1. Vi har brugt nærmiljøet flittigt, hvor vi har besøgt legepladser, skov, søer, og ny-

opdagede huler, selvfølgelig med afstand til hinanden. Børnene har syntes, at 
det har været sjovt, spændende og anderledes at være sammen på denne må-
de, og det har givet nogle nye legerelationer. Fantasien har virkelig blomstret. 

2. De kreative aktiviteter er blevet rykket udenfor, og det har givet børnene og de 
voksne nye anderledes muligheder for at inspirere sig selv og hinanden.  

3. Vi har haft bål en gang om ugen, og det har vist sig at være et hit for børnene, 
som har deltaget godt ved at hjælpe med at bygge bålet op og deltage flittigt 
med at lave forskellige ting. 

4. Vi har fået nogle nye spændende udeting, som børnene bruger meget. Dejligt 
med nye udeting. 

5. Corona tiden har gjort, at børnene har fundet sammen på andre måder, og 
tænkningen og fantasien er blomstret op. Vi oplever også, at der har været fær-
re konflikter. Vi tænker, at det kan skyldes, at der er højt til loftet, når vi har væ-
ret udenfor. 

  

God sommerferie til alle i Fritid på Skolesvinget! 

Lars Andersen og Dorthe Lindegaard 
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Nyt fra Skovlodden 
 
Sikke et fantastisk forår med mange gode oplevelser og soltimer :-) 
Vi har været på mange ture rundt i lokalmiljøet og mødt grise, været i skoven og 
været på gode legepladser. Vi har været glade for, at Søren kunne vise os  
nærmiljøet ;-) 
 

Vi har også haft rigtig mange gode hyggestunder på vores egen legeplads. 
Vi har bl.a. lavet afspændings yoga en hel time, hvor de voksne hyggede omkring 
børnene. 
 

D. 12. juni holdt vi en lille afskedsceremoni med Skovuglerne. Det var en dejlig dag 
med bål og hygge. Vi afleverer 6 børn til Skolesvinget i år.  
 

Til 1. august har vi fastansat Mejra i vores hus. Velkommen til hende :-) 
 

I denne tid har vi også haft mulighed for at få lavet en masse ting på vores lege-
plads. Vi har fået solsejl over sandkassen, et regnvandsbed med solbær, en tønde til 
regnvand så børnene kan ”vande legepladsen” og i næste uge får vi bygget et nyt 
legehus. 
 

Vi har også stor glæde af vores udendørs hånd-
vask, som Signes far har bygget til os. 
  

I uge 29 og 30 tager vi i Klokkefrøen og passer 
børn sammen.  
 

Rigtig god sommerferie til jer alle. 
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Nyt fra afd. Nørre Allé 
 

Ja, det har jo på alle måder været en mærkelig tid og naturligvis særligt de sidste 
tre måneder. Vi har vist alle oplevet noget, som vi ikke troede var muligt.  
 
Nu bliver det spændende at se, hvordan vi kan/skal være skole efter sommerferien, 
for det ved vi jo intet om på nuværende tidspunkt, men jeg kan garantere, at forbe-
redelserne er i fuld gang. 
 
Vi glæder os over, at vi trods alt fik lov til at sige ordentligt farvel til vores 9. årg. 
med eksamensbeviser og det hele (men desværre uden forældre), og jeg kan i den 
forbindelse oplyse, at vi sender fem 9. klasser ud og får syv 7. klasser ind – heraf to 
talentklasser i idræt. Vi glæder os også til at tage imod over 150 nye elever på. 7. 
årg. Det bliver virkelig spændende, og vi har en stærk tro på, at det bliver virkeligt 
godt. Vi har fået lov til på kommende 7. årg. at lave stamklasser, hvor vi sammen 
med basisskolerne tilstræber at få lavet mere harmoniske klasser. Eleverne skal sta-
dig vælge linjer og valgfag – men først efter en måneds tid inde i det nye skoleår. Vi 
laver en intro til start, så eleverne bliver klogere på både linjer og valgfag, inden de 
skal vælge. Både 8. og 9. årg. fortsætter i deres koncept med linjeklasser, som de 
kender i forvejen uden ændringer i denne struktur. 
 
Jakob Asmussen (afdelingsleder) har valgt nye udfordringer fra 1/6-20 og fra 1/8-20 
overtager Michael Ploug denne post efter en intern rokering i ledelsen på Ullerup 
Bæk Skolen. Michael fortsætter som ressourcecenterleder i en del af arbejdstiden 
udover at være afdelingsleder på Nørre Allé. Jeg glæder mig til det nye samarbejde. 
 
Vi er færdige med at fordele undervisningen blandt lærerne/pædagogerne til næste 
skoleår – og vi er nu nået til skemalægningen, som også er i fuld gang.  
Planen er stadig, at skemaerne kan komme ud lige før sommerferien. Her vil I kunne 
se, hvem der skal varetage undervisningen i de forskellige klasser. 

 
Jeg vil gerne takke alle for samarbej-
det i dette skoleår og ønske alle en  
rigtig god sommer. 
 

 
Nils Jørgensen 

Skoleleder afd. Nr. Allé 
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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  

Distriktsfritidsleder 

Henrik Huse Pedersen  

Tlf. 2099 8471 

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 

Michael Ploug 

Leder af Skovlodden 

Dorthe Lindegaard 

Afdelingsleder  

Fritidstilbud 

Pernille Aabom 

 

http://www.facebook.com/ullerupbaekskolen

