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Side 2 

Ny hovedadministration for Ullerup Bæk distriktet står klar 

Næsten altså... Håndværkerne er ikke helt færdige. 

Vi får nogle gode lokaler til daginstitutionernes og skolens ledelse. 

I den ene side af bygningen vil I kunne møde Distriktslederen for daginstitutionerne,  

Randi Bode. I den anden side vil skolens administrative leder Glenn Ullerup, vores      

ressourcecenterleder Michael Ploug og jeg selv have vores arbejdspladser.  

Bygningen rummer nogle fine mødelokaler, som allerede er booket godt, og så blev der 

plads til 8 parkeringspladser, som vi har manglet længe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ullerup Bæk Skolen er kommet på Facebook! 

Vi vil gerne give forældre, familie og andre interesserede et lidt dybere indblik i vores  

skole. Derfor har vi oprettet en Facebook-side, som vil gøre det let at dele billeder og   

historier fra vores hverdag. Klik på linket og tryk ”Synes godt om” for at følge med.  

www.facebook.com/ullerupbaekskolen  

 

God fornøjelse med ”Skolenyt” 

Påskehilsen fra Jan Th. Voss 

Leder v/ Jan Th. Voss, Distriktsskoleleder 

Kære elever, forældre og medarbejdere. 

Så er vi igen klar med Skolenyt. Og vi nærmer os Påske! 

http://www.facebook.com/ullerupbaekskolen
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Overgangen fra 6. klasse til 7. klasse 

Vi har en del fokus på overgangen mellem 6. klassetrin på afd. Skolesvinget 

og afd. Skjoldborgsvej og 7. klassetrin på afd. Nørre Allé. For alle parter er 

der meget på spil, da vi taler om, at eleverne skal være et helt nyt sted i en 

helt ny klasse med den medfølgende usikkerhed om, hvordan det kommer  

til at gå.  

 

For at lette overgangen til afd. Nørre Allé arbejder vi på en række initiativer, 

som gerne skal mindske ovennævnte usikkerhed. Eksempelvis skal det   

gerne være sådan, at en ressourceperson flytter med på afd. Nørre Allé, 

hvor han/hun så kan hjælpe til i de første måneder. 

 

Tiden er i det hele taget kommet til, at elever i 6. klasse skal begynde at 

overveje, hvilke linjefag de kunne tænke sig i 7. klasse. Onsdag d. 16. marts 

fra 8:00 til 9:30 var afd. Nørre Allé på afd. Skjoldborgsvej og præsentere de 

linjer, som eleverne kan vælge sig ind på.  

 

For forældre vil der ligeledes blive afholdt INFORMATIONSMØDE PÅ AFD. 

NØRRE ALLÉ ONSDAG D. 30. MARTS FRA 17:00 TIL 18:00. Vi håber, at 

der her kommer rigtig mange, så man bedre kan hjælpe med at træffe et 

kvalificeret valg. 



Nyt fra Afd. Skjoldborgsvej 
På afdeling Skjoldborgsvej er vi meget optaget af at lave god skole og give eleverne de 

bedste muligheder for at kunne lære så meget som muligt. Desuden har vi et fortsat     

fokus på alles trivsel. Det sidste år har vi haft et særligt fokus på RESPEKT, som er én af 

Ullerup Bæk Skolens værdier. Begrebet RESPEKT samler rigtig godt det, som vi ønsker, 

at skolen skal være kendt for. Vi ønsker først og fremmest, at alle oplever at være en 

værdifuld del af fællesskabet på skolen. Det indebærer blandt andet, at vi dagligt arbejder 

for en god omgangstone mellem eleverne og mellem elever og voksne. Vi forventer, at 

alle taler pænt og respektfuldt til hinanden.  
 

Vi kan se og mærke, at indsatsen nytter, og vi vil takke jer 

forældre for jeres opbakning til den gode omgangstone. 

Det er godt at opleve, at vi ser resultater af indsatsen. 

 

HVAD ER DER SKET SIDEN SIDST? 
 

Afdelingsrådet stod d. 2. marts bag en lille morgen-event, hvor friske forældre uddelte 

flyers med skolens trafikpolitik og uddelte ”huskekager” til forældrene på Chr. Winthers 

Vej. Alt sammen for at gøre opmærksom på trafiksituationen, der ofte virker ret kaotisk fra 

kl. 7.50-8.05. Dagbladet bragte samme dag en fin artikel fra arrangementet. Målet var at 

gøre alle opmærksomme på, at vi har et fælles ansvar for, at alle kan færdes trygt og   

sikkert til og fra skole. Jeg vil gerne sige en særlig tak til de morgenfriske forældre, der 

tog en ordentlig tørn i regnvejret. Afdelingsrådet får på sit  

næste møde besøg af en trafikplanlægger fra Fredericia 

Kommune. Vi er meget glade for samarbejdet og den   

konstruktive dialog, som vi har med medarbejdere fra   

Fredericia Kommune. 

 

Videreuddannelse D. 7. marts kom 3 lærere fra indskolingen tilbage fra et spændende 

og udbytterigt uddannelsesforløb. Tilbagemeldingerne er meget positive. De har fået ny 

viden, som nu skal deles og omsættes i praksis. Et nyt hold med 2 lærere fra indskolin-

gen er af sted nu fra d. 7. marts. til d. 29. april. Lone fortsætter som rotationsvikar på 1. 

årgang. Derudover har vi ansat Predip som vikar på 2. årgang. 

Side 4 



HVAD SKER DER I DEN KOMMENDE TID? 
 

Planlægning af skoleåret 2016-2017 vil fylde en del i de kommende måneder.  

Vi sidder netop nu og er ved at skabe os et overblik over økonomien, som jo er hele 

grundlaget for planlægningen. Det er altid en meget spændende tid på skoleåret, hvor    

vi lægger brikkerne til næste skoleår. Vi oplever et ret stabilt elevtal på 710-720 elever, 

hvilket gør, at vi også til næste skoleår regner med at have 30 klasser på skolen.  

 

Informationsmøde for kommende 0. årgang onsdag d. 25. maj kl. 17.00-18.30 

På nuværende tidspunkt har vi 108 elever indskrevet til kommende 0. årgang. Vi glæder 

os meget til at byde alle nye elever og forældre velkommen på afdeling Skjoldborgsvej - 

først til informationsmødet d. 25. maj og siden ved skolestarten i august. Vi udsender   

invitationer til informationsmødet ca. 14 dage før mødet.  

 

Kulturdag d. 1. juni Sæt allerede nu kryds i kalenderen og reservér dagen til årets     

højdepunkt på afdeling Skjoldborgsvej. Det bliver traditionen tro dagen, hvor alle klasser 

underholder på scenen med sang og musik. Der bliver boder og en masse andre         

aktiviteter. Vi glæder os allerede! 

 

Skolernes sangdag 2016 foregår traditionen tro fredag før 

påskeferien. Alle klasser i 0.-5. årgang deltager, hvor 0.-2. 

årgang mødes i festsalen kl. 10, mens 3.-5. årgang mødes 

på skoletorvet ligeledes kl. 10. Tak til musiklærerne og alle 

andre lærere, der på forhånd øver sangene med eleverne, 

så de kan dem, inden vi synger dem samtidig med mange 

andre elever på mange skoler i hele landet. På den måde får  

vi sat et flot punktum op til påskeferien. 

 

  Til sidst vil jeg ønske jer alle  

    en rigtig dejlig påskeferie! 
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Anne Bodil Jensen    

 Afdelingsskoleleder  

Afd. Skjoldborgsvej 



Nyt fra fritidstilbuddet på Skjoldborgsvej 0-2. årgang 
SFO 0-1. ÅRGANG 

 

Tirsdag d. 1. marts startede 36 børn i glidende overgang i SFO og på afdeling Damvej. 

Det betyder, at om eftermiddagen er nye børn fra glidende overgang, 0. årgang og 1.C, 

1.D og 1.G i den store SFO ved cafeen. 
 

2. årgang, 1.E og 1.F er i fritidstilbud SFO ved 2. årgang. Baggrunden for, at vores SFO 

er opdelt i to afdelinger, er at skabe trygge og gode rammer for både børn og personale 
 

Personalesammensætningen ved glidende overgang, 0. og 1. årgang bliver: Søs, Laila, 

Susanne L., Anita, Tommy, Elin, Marianne C., Lotte, Karin, Mette og Nicolai. 

Personalesammensætningen på 2. årgang bliver: Kirsten, Brian, Marianne S.,  

Marianne F. og Peter. 

 

Vi brugte vores første uge på at lære hinanden og huset at kende.  

I vores anden uge er vi startet med morgensamling, som vi har hver dag kl. 9.00. Når vi 

samles, har vi vores tavle, hvor vi lærer dato, dage, måneder og årstider. Derefter laver vi 

sanglege. Vi er også gået i gang med børnenes skolemappe, som vi arbejder med hver 

torsdag. Hver fredag går vi i gymnastiksalen fra kl. 9.30-11.00. 
 

Vi vil også have en fast turdag ud af huset samt en maddag,  

hvor vi laver mad med børnene. 
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Vi hygger i gymnastiksalen og har gang i masser af aktiviteter med jeres glade børn. 

Nikolaj (vores studerende) kører små projekter med leg og forskellige fysiske aktiviteter 

som en del af sin uddannelse. Vi bruger også meget tid på fri leg og forskellige former for 

boldspil. Vi afslutter næsten altid dagen med en konkurrence for alle, hvor vi arbejder 

med det at vinde og tabe med samme sind! 
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Superstuen 

Efter jul har vi lavet vinterbilleder med vandfarver, hvor vi har 

snakket om, hvad der var kendetegnet ved vinter. Vi har lavet 

mange ting til fastelavn, kattemasker og lignende. Børnene 

har lavet mange nye figurer, som de spiller teater med. De er 

rigtig gode til at samarbejde, og vi vil fortsat give børnene 

mulighed for at lave nye teaterstykker.  
 

 

I øjeblikket arbejder vi med forår, hvor vi bl.a. laver rigtig mange påsketing og sår karse. 

Vi opfordrer børnene til at bruge deres fantasi og være tilfredse med det, de laver. De 

store børn eller de, som kan, hjælper de andre børn. Der er fortsat som altid plads til spil 

og hvad børnene selv har lyst til. 
 

Personalenyt 

Rotationsvikar for Mette 7.3.2016 og syv uger frem: Det er Susan, der er vikar fra  

afdelingen Skolesvinget. Chris er startet som praktikant i SFO i 4 uger med mulighed for 

forlængelse op til 13 uger. 

 

SFO 2. ÅRGANG 

Vi laver tur til Damvej hver torsdag eftermiddag frem til  

sommerferien for de 2. klasses børn, som er tilbage i SFOen. 

 

Vi bruger festsalen næsten dagligt til leg og dans.  

For eksempel er det blevet populært at være med  

til at køre med en af vores 3 fjernstyrede biler. 

 

På næste side kan du læse om og se billeder fra  

2. årgangs afslutningsfest! 
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Afslutningsfest for 2. årgang 

Vi holdt Discofest d. 24. februar. Det myldrede ind med festklædte børn: Drenge med 

skjorter, butterfly og habitjakker og piger med strutskørter, små tasker og smart hår. Der 

var ikke sparet på ”duftevandet”.  
 

Vi startede med disco i festsalen – det gik i starten lidt trægt med at komme ud på danse-

gulvet, men efter lidt tid kom der fuld gang i den.  
 

Vores mad var lidt forsinket, så vi snuppede lige et par konkurrencer, inden pizzamanden 

kom. Vi havde dækket op til børnene i klasseværelserne, og de voksne var tjenere i    

fællesrummet.  
 

Børnene sad ved små borde og spiste og hyggede sig. De var forbavsende stille og gik 

meget op i at lege, at de var på restaurant. Til dessert var der en kæmpe, lækker kage-

buffet, som børnene forsynede sig fra både 1, 2 og 3 gange. En stor tak til de forældre, 

som havde bagt kage.  
 

Efter maden stod den på lidt mere disco og konkurrencer, inden børnene blev hentet. 
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Børnene fra 1.E og 1.F er godt i gang med at falde til i de nye omgivelser. 

 

 

Der bliver leget meget med vores ”plus pluser”. Pas på, vi skyder! 
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Nyt fra fritidstilbuddet på Damvej 3-6. årgang 
Velkommen til de nye børn i glidende overgang pr. 1. marts. Vi oplever, at alle er kommet 

godt i gang med den nye tilværelse, og vi ser frem til mange gode timer og oplevelser 

sammen. 
 

Byggernyt 

På byggeren nærmer foråret sig. Børnene er kommet ud og lege, der er godt gang i  gå-

ture med kaninerne, og mange vil gerne ride på Bella og Charlie (OBS. Hvis dit barn ger-

ne vil ride, kræver det en ridetilladelse). Ridning er mandag og onsdag fra 14.30 til 17.00.  

Torsdag er der mad i bålhuset, hvor Kirse tryller med madgryderne. 

Bålhytten 

Det er en kold tid, som vi lever i, alle går rundt og fryser! Selvom der står forår på kalen-

deren, er det stadig vintervejret, der er mest af, og derfor er suppe noget, vi har haft på 

bålet en del gange. Men der er en masse spændende i ærmet til en god og lækker om-

gang bålmad. Vi har indimellem haft musik med ud i bålhytten, og det har været rigtig 

hyggeligt. Så har man kunnet tage en svingom uden for hytten, mens man venter på at få 

mad. 
 

De kreative værksteder 

Vi har haft afstemning om og indvielse af de nye navne til de kreative værksteder, som 

tidligere blev kaldt systuen og tegnestuen. Systuen har fået navnet ”Fantasiverden” og 

tegnestuen ”Kreative liv”. Indvielsen var en hyggelig dag, hvor vi fik holdt tale, klippet  

snoren over til lokalet, drukket champagne (børnechampagne) og 

spist kransekage (trøfler). Da vi har fået nye navne til de to værk-

steder, skal vi have nye navneskilte på dørene, så kom og tegn/mal 

dit bud - der er præmier på højkant til vinderskiltene. 
 

I uge 11 maler vi små påskeæg og klipper gækkebreve. Efter påske 

kan du lave dine egne seje klistermærker og dækkeservietter.  

 

Kom og vær med til alle de spændende ting,  

vi laver i løbet af foråret. 
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Aftenklub 

I aftenklubben er vi begyndt at have aktiviteter hver tirsdag og torsdag. Det kan eksem-

pelvis være at kaste med ild, konkurrencer, bage og se film. Som noget nyt har vi indført 

en månedlig tirsdagsquiz, hvor man kan stille op i hold. Man er velkommen til at have det 

samme hold hver gang og se, om man kan blive månedens vinder af klubquizzen. Tors-

dag den 17. marts, lige inden vi skød påsken i gang, kom der en professionel stenovns-

pizzamand og lavede de lækreste pizzaer til os.   

 

 

 

 

 

Fredag d. 4. marts havde vi pigeovernatning med aftenklubbens piger. Det var sjovt,  

hyggeligt og helt igennem en fed aften. Vi fik konkurreret i at lægge den bedste make-up, 

sætte det flotteste hår og lave de mest kreative negle. Vi havde fået nogle gaver i Kolding 

Storcenter fra Glitter, Bilka og Style Box. I Glitter fik vi et gavekort på 100 kr. og en masse 

hårpynt. Af Bilka fik vi neglelak og hårlak. Og fra Style Box fik vi en bog om, hvordan man 

sætter forskellige fletninger samt en masse vareprøver.  
 

Vi fik også lavet nogle billeder, der skal hænges op i klubben, som fortæller lidt om hvad 

en overnatning vil sige for hver enkelt pige. Det var en super fed aften, og det er derfor 

bestemt ikke sidste gang, der vil blive afholdt overnatning. (Shhhh, måske det bliver i   

naturen næste gang?)  
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Instagram og snapchat 

Som noget nyt vil vi på Damvej benytte os af Instagram og Snapchat  

til at nå ud til vores unge mennesker.  

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil ugentligt lægge nye billeder af aktiviteter op, så de unge kan se, hvad der sker på 

Damvej. Det vil som en opstart blive brugt til at ”fange” aftenklubbens medlemmer, men I 

forældre er også mere end velkomne til at følge os på begge medier. 
 

Det betyder, at der vil blive lagt situationsbilleder op af aktiviteter i aftenklubben. Da det 

er en opstartsfase, og det lige skal køres ind, kan vi derfor ikke love, at der kommer bille-

der af alt – det er også primært ment som et hint til de unge om, hvad der sker ”netop nu” 

på Damvej.   

Der vil også lejlighedsvis (på Instagram) komme billeder fra dagsklubben i de situationer, 

hvor det også har indflydelse på aftenklubben, eksempelvis ligger der billeder fra vores 

navngivningsevent af de to værksteder. 
 

På Instagram kan i finde os på følgende navn:  damvej1 

På Snapchat hedder vi:      Damvej 
 

Vi glæder os til at tage begge medier i brug, og vi håber, at I vil 

følge os, så vi kan få spredt budskabet om nogen af de mange 

ting, der foregår i Damvejs aftenklub. Hold godt øje med nettet  

og opslag på Damvej! Der vil løbende komme aktiviteter, du ikke 

kan sige nej til, som f.eks. opslaget til fastelavnsfesten i aften-

klubben d. 11. februar.  

 

Vi ønsker alle en god og dejlig påske. 

Mange hilsner fra personalet på Damvej 
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Nyt fra Afd. Skolesvinget 
Påskeferien er snart over os, men inden vi går på en velfortjent ferie, skal alle elever på 

Skolesvinget ud på en rask lille løbetur. 
 

Rynkebyløbet 

Fredag d. 18. marts løber hele skolen til fordel for Børnecancerfonden. Løbet er arrange-

ret af vores elevråd i samarbejde med Team Rynkeby. Eleverne skal løbe omgange á ca. 

600 meter, og for hver omgang samler eleverne penge ind til Børnecancerfonden. 

Forældrene fungerer som sponsorer for deres børn ved at give et lille beløb pr. omgang, 

deres barn har løbet. Skolesvingets samlede bidrag vil blive meldt ud, når det endelige 

resultat er gjort op. Tak til alle elever og forældre for det flotte engagement og bidrag.  
 

Emneuge i Indskolingen 

Eleverne fra 0. til 3. klasse har i hele uge 10 haft emneuge. Teamet var påske, og alle 

elever var inddelt i hold på tværs af de 3 årgange. Børnene arbejdede på forskellige 

værksteder, hvor de blandt andet bagte småkager, lavede lerfigurer og lærte om påske-

dagene. Det har været helt fantastisk at se, hvordan vores elever samarbejder på tværs 

af alder og klassetrin.  Personalet skal have ros for en flot planlagt uge. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elevtal i kommende skoleår 

Jeg forventer, at der starter 45 elever i kommende 0.årgang. Samlet set vil der være 248 

elever på skolen i det kommende skoleår. Det er meget positivt og noget, vi alle glæder 

os over. I sidste nummer af Skolenyt beskrev jeg, hvordan vi arbejder med holddannelse. 

Dette fortsætter vi selvfølgelig med i kommende skoleår. 

Billeder fra emneugen i indskolingen 
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LSP 

Vi har nu fået adgang til LSP-resultaterne. Skolesvinget har valgt at have fokus på to    

overskrifter: SAMSPIL og FAGLIGHED. 

Alle vores årgange er godt i gang med at beskrive indsatsområderne for lige netop deres 

elever under disse to overskrifter. For eksempel vælger én årgang at arbejde med relatio-

ner mellem eleverne, mens en anden årgang arbejder med feedback fra lærer til elev. 

Indsatserne vil lærerne orientere jer om på kommende forældremøder. 

I Afdelingsrådet skal vi også arbejde med LSP. Ved den forrige undersøgelse valgte        

Afdelingsrådet et indsatsområde omkring informationer mellem skolen og hjemmet.      

Vi kan nu i den nye LSP-undersøgelse aflæse et bedre resultat på dette område. Når      

Afdelingsrådet mødes næste gang, vil vi se på Skolesvingets resultater og evt. vælge        

et nyt indsatsområde. 
 

Skolefest d. 26. maj 2016 

Skolefesten afholdes i år torsdag d. 26. maj. Traditionen tro opfører 6.klasse årets skuespil i 

hallen. Som noget nyt vil der også være en lille koncert fra vores skolekor, som vi har etab-

leret i samarbejde med Den Kreative Skole i Fredericia. 

Skolefesten vil i år have et tema omkring naturfag. Ugen op til skolefesten er der emneuge 

med fokus på naturfagseksperimenter. Til selve skolefesten vil det være muligt for elever og 

forældre at gå på opdagelse i naturfagseksperimenter rundt omkring på skolen. 

Dagen efter skolefesten har vi arrangeret et Kemishow med studerende fra Århus Universi-

tet. Jeg håber, at dette bliver en festlig afslutning på en sjov og lærerig uge for både elever 

og forældre. 

  

Billeder fra Skolefesten 2015 
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Info/evalueringsmøder 

Igen i år afholder jeg infomøder i maj måned. Formålet er at informere om næste skoleår, 

samt lave en form for evaluering af skoleåret der gik. 

 

D. 25. maj kl. 17.00 er der informationsmøde for kommende 0.årgang. Mødet er både for 

forældre og elever. 

 

D. 31. maj kl. 17.00 er der informationsmøde for alle nuværende forældre. På dette møde 

vil jeg bl.a. orientere lidt om klasse- og personalesammensætninger samt indsatsområder i 

kommende skoleår. 

 

I ønskes alle en rigtig god påskeferie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.B klar til fastelavnsfest 

Lars Andersen 

Afdelingsskoleleder 

Afd. Skolesvinget 
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Nyt fra fritidstilbuddet, Afd. Skolesvinget 
Vi glæder os til foråret og de lyse soltimer, så vi kan komme mere ud.  
 

Efter påske kommer de fra entreprenørgården og laver vores aktivitets-

hus og legeplads. Det glæder vi os meget til. Samtidig vil vi gerne have  

opdateret vores "bilpark", så den bliver mere attraktiv at køre i.  
 

Efter påske har vi ikke længere i-Pads i SFO om fredagen. VI SKAL UD! 
 

Vi er begyndt at have 2. Klasses Klub. Det er med god succes, at vi  laver nogle       

særskilte aktiviteter for henholdsvis pigerne og drengene i 2. klasse.  
 

Niels, vores pædagogstuderende, har en del aktiviteter i gymnastiksalen som del af ud-

dannelsen. Niels skal desværre tilbage på skole igen d.1/6. D. 17/3 starter Chamjuree i 

pau-praktik, hun skal være ved os til oktober. Velkommen til hende. 
 

D. 20/5 deltager 1. og 2. klasserne i en aktivitet i Fredericia Idrætscenter i samarbej-

de med Fredericia Løbeklub, "Løb dig glad". Der kommer ca. 600 børn. Dagen er en  

opstartsseance til en fælles aktivitetsdag på Fredericia Stadion til september, som 

hedder "Aktiv Fredag". Det vil I høre mere om inden sommerferien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I november lavede Fredericia Kommune en trivselsundersøgelse på alle deres arbejds-

pladser. I den forbindelse skal vi i den kommende tid arbejde med vores arbejdstrivsel og 

miljø. Vi ser frem til en god proces, hvor HR er involveret. 
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Nyt fra Skovlodden 

Der er fuld fart på i Skovlodden! 
 

Vores Skovugler kan snart ikke vente, til de skal   starte i skole. 0.klassen og Skovugler-

ne er begyndt på et tæt samarbejde i praksis. Det betyder bl.a., at Helle Bachmann   

kommer ned og er med i Skovuglerne, og at Skovuglerne deltager i klassens aktiviteter 

hen over foråret. Det er dejligt med det tætte bånd, og vi ser frem til meget mere. 
 

Ved Pilene arbejder de med "ordforrådsprojektet" for de 0-3 årige. Det betyder, at vi øver 

os i at sætte ord og beskrivelser på alt det, vi taler om, så børnenes ordforråd udvides.     

I den proces anvender vi videooptagelser af de voksnes adfærd, så vi kan blive endnu 

bedre til at være sammen med børnene. Bl.a. er pause på op til 30 sekunder blevet et 

vigtigt redskab i samtalen med børn. 
 

På Egene er Kirsten på uddannelse til maj, og i den tid, hun er væk, har vi fået Nikolaj  

ind som vikar. Nikolaj er faldet godt til, han har særligt vundet børnenes hjerter. 
 

Egene har påbegyndt et naturfagsprojekt i samarbejde med Børnehuset Ulleruphave, 

hvor de tager på tur og bl.a. har eksperimenteret med at afkoge dyrehoveder på bål. 
 

I hele Skovlodden arbejder vi med det gode måltid. Vi kan både se og mærke, at vores 

børn er blevet mere MAD-MODIGE! 

 

 

 

 

 
 

 

Der er Arbejdsdag fredag d. 15/4 kl. 15-18 med efterfølgende spisning. Vi håber, at 

så mange forældre som muligt kan være med til at gøre vores institution fin. Der kommer 

tilmelding på opslagstavlen. 
 

Fredag d. 29/4 har vi Bedsteforældredag. Det glæder vi os meget til. Det betyder     

meget for børnene, at de kan vise deres institution frem. 
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Nyt fra Afd. Nørre Allé 
Uha, uha, hvor tiden dog går… Det kender vi vist alle sammen – men på skolen mærker 

vi det også rigtig meget. Er der sket noget siden sidste Nyhedsbrev? JA, i den grad. 
 

Jeg starter udendørs – vi har investeret i et nyt, stort skilt ude på gavlen på Tumlesalen.  

Nu har jeg i flere omgange nævnt, at vi ved 7. og 8. årgang ville få bygget en stor træ-

hytte udendørs i skolegården, som kan bruges i undervisningen og i pauserne. Nu er det 

langt om længe lykkedes at få alle tilladelser i hus fra brandmyndigheder m.m., og her er 

så det synlige bevis fra torsdag i uge 10, hvor håndværkerne er gået i gang. 

 

  Gavlen på Tumlesalen 

 

                                       Træhytten er på vej 

 

 

Indendørs  

Vi har valgt at få sat nogle bænke og små borde op på vores lange gange ved 7. og 8. 

årgang. Vi har desuden valgt at købe lidt flere af de særlige møbler beregnet til vores   

unge mennesker til gangen på 9. årgang. Møblerne bliver brugt flittigt - mest til arbejde, 

men også til pause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores renovering på Nørre Allé fortsætter i 2016. Jeg går i øjeblikket til planlægnings-

møder, hvor det naturligt handler om at forene ønsker og økonomi. Det er vel altid en   

udfordring, men jeg håber, at denne fase kan starte i juni måned efter licitationer m.m. 
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Skolefest i uge 6 

Det gik nærmest helt fantastisk godt. Dejligt at holde en fest sammen med ca. 360 glade 

mennesker med en masse smil og helt uden konflikter. Skolen var flot pyntet, og der var 

gang i diskoteket i Tumlesalen, mulighed for andre aktiviteter andre steder på skolen og 

køb af mad og drikke i fællesrummet. Kommentarerne efter festen har kun været positive. 

Skolefesten i uge 6 ender vist med at blive en tradition hos os!!! 

 

 

 

 

8. årgang er i skrivende stund i brobygning og får forhåbentlig en masse gode input ved at 

prøve at være på ungdomsuddannelse i denne uge. Der er flere ting, der kendetegner   

vores 8.årgang udover alt det gode samarbejde ude af huset med bl.a. ungdomsuddan-

nelserne. F.eks. lejrskole, karakterer, uddannelsesparathed osv. Dejligt at mærke den      

positive udvikling hos dem. Den fortsætter forhåbentlig i 9. klasse. 
 

9. årgang, som jeg synes lige er startet i 9. klasse, er i skrivende 

stund i gang med afgangsprøve i deres linjefag (uge 10), og vi har 

d.d. besøg af Fredericia Dagblad – så mon ikke der dukker en artikel 

op én af dagene? Jeg kan i øvrigt se på de foreløbige karakterer, at 

det ser ud til at gå virkelig godt. 

 

Jeg har valgt i dette nummer af Skolenyt at interviewe fire elever på 9. årgang  

9. årgang er lidt specielle i år, for de har jo været med i hele Ullerup Bæk Skolens levetid 

og startede som de første i 7. klasse på afdeling Nørre Allé tilbage i 2013. Så… hvad siger 

eleverne om at gå på afdeling Nørre Allé? Læs elevernes svar på næste side! 
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Emma (9.I) t.v. og Gutzade (9.G) t.h. Alberte(9.G) t.v. og Sara (9.G) t.h. 
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Alberte: ”Det har været godt, vi har fået meget hjælp – både til at blive dygtigere, få støtte og få 
hjælp til valg af ungdomsuddannelse. Alle kan fungere sammen, og hvis der har været nogle  
problemer, så har lærerne altid hjulpet.” 
 
Emma: ”Vi har det sjovt, men lærer også noget. Det er også op til en selv, hvor meget man vil.” 
Sara: ”Det er sjovt og hyggeligt, og man lærer en hel masse. Vi har et rigtigt godt fællesskab. Det 
starter allerede om morgenen, når man møder. Man bliver mødt med smil og godmorgen. Rart, 
at lærerne er gode til at lære os en masse og gode til at hjælpe.” 
 
Gutzade: ”Vi er mange forskellige mennesker, og vi er gode til at respektere hinanden. Vi hører 
meget i medierne for tiden om problemer med forskellige kulturer osv. – og vi er også mange  
forskellige kulturer på Nørre Allé – men vi har lært at have meget respekt og stor forståelse.    
Det fungerer rigtig godt.” 
 
Alberte: ”Lærerne er gode til at lære os at respektere hinandens forskelligheder.” 
 
Emma: ”Vi kan bruge respekten og kendskabet til hinandens forskellige kulturer, når vi skal     
videre ud på andre skoler.” 
 
Alberte: ”Der har været mange gode arrangementer på skolen og udenfor skolen, som betyder 
meget i forhold til at kunne vælge uddannelse og ungdomsuddannelse. Jeg har valgt efterskole 
næste år og HHX bagefter.” 
 
Emma: ”Der har været mange gode tilbud, så man har kunnet blive klogere. Jeg har valgt 
10.énde til næste år for at blive et år ældre og mere moden. Jeg overvejer STX bagefter.         
Synes, det lyder spændende.” 
 
Sara: ”Vi har altid fået god hjælp. Jeg har valgt 10énde til næste år og vil bagefter på EUC.     
Jeg vil starte min egen salon.” 
 
Gutzade: ”Vi har fået meget hjælp i 8. og 9. årg., så vi er blevet meget klogere på at kunne    
vælge ungdomsuddannelse.” 
 
Alberte: ”Skolen og lærerne er gode til at inddrage os i regler og konsekvenser, uden at det er 
blevet for frit, så vi er blevet bedre til at tage ansvar.” 
 
Gutzade: ”Vi er blevet meget bedre til at forstå skolen og spillereglerne, fordi vi er blevet draget 
med ind i beslutningerne, og vi har fået gode forklaringer.” 
 
Sara 
”Det er en god regel, at klasselokalet kun er til klassens egne elever. Det har bragt konflikterne 
helt ned på næsten nul.” 

 

 

Jeg vil gerne til slut ønske alle en god påske! 
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Nils Jørgensen 

Afdelingsskoleleder                                                                                                  

Afd. Nørre Allé   



Et godt sted at være er et godt sted at lære 

Afd. Nørre Allé 

Nørre Allé 5 

Afdelingsskoleleder 

Nils Jørgensen 

Tlf. 7210 5921 
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Afd. Skolesvinget 

Skolesvinget 3 

Afdelingsskoleleder 

Lars Andersen  

Tlf. 7210 5073 

Afd. Skjoldborgsvej 

Skjoldborgsvej 25 

Afdelingsskoleleder  

Anne Bodil Jensen 

Tlf. 7210 5922 

Ullerup Bæk Skolen 

Tlf. 7210 6240 

 

Jan Th. Voss 

Distriktsskoleleder 

Tlf. 7210 5821 

 

Glenn Ullerup 

Administrativ leder 

Tlf. 7210 5822 

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

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

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

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

