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Side 2 

"Fremtidens folkeskole" 

I denne indledning til vores nyhedsbrev vil jeg give et lille billede af vores arbejde med at 

udvikle "Fremtidens folkeskole", som det flot lyder i skolens vision. (Visionen kan I læse 

på skolens hjemmeside). 
 

Hvor kan vi blive bedre? Hvor skal vi fokusere? Hvad skal vi udvikle? 

I en moderne skole handler læring ikke om, hvad vi tror, eller hvad vi synes. Det handler 

om, hvad vi forstår, det vi kan se, og det vi har viden om! 
 

Vi finder vores viden om eleverne på mange måder, og en af vores kilder er LSP 

(Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis).  

LSP-undersøgelsen hedder den i daglig tale. Forældre, elever, lærere, pædagoger og 

ledere har igen besvaret denne meget storstilede spørgeskemaundersøgelse.  
 

Det er Aalborg Universitet, der står bag undersøgelsen, som vil blive gentaget 2 gange 

mere hen over de kommende 4 år. Efter hver besvarelse skrives en rapport, og så får vi 

resultaterne offentliggjort. Når vi selv analyserer resultaterne, ved vi, hvor vi skal sætte 

ind. 
 

Undersøgelsen giver rigtig mange data om vores skole. Vi vil arbejde med resultaterne 

på tre niveauer: 

1. Vi analyserer skolen som helhed og vælger 1-2 udviklingspunkter for alle. 

2. Vi analyserer afdelingernes resultater og vælger 1-2 udviklingspunkter for hver         

afdeling. 

3. Vi analyserer resultaterne for hver klasse og vælger særlige indsatser her. I den for-

bindelse kan vi bl.a. læse og opdele klassens resultater efter køn, så vi ser drengenes og 

pigernes svar hver for sig. 

Leder v/ Jan Th. Voss, Distriktsskoleleder 

Kære elever, forældre og medarbejdere!  

Her hvor efteråret har meldt sin ankomst, vender vi tilbage med 

information og nyt fra Ullerup Bæk Skolen. 
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Jeg mener, at vi med LSP-undersøgelsen har et rigtig godt supplement til vores grundlag 

for at udvikle vores skoler i Fredericia. Derfor vil jeg gerne sige tak til alle, som har været 

med til at besvare undersøgelsen.  

 

"TRIO-grupper" udvikler skolens personale 

Skolens lærere og pædagoger arbejder tæt sammen på at forbedre undervisningen og 

elevernes læring. Alle arbejder tæt i teams omkring de elever, de underviser. Vi bruger en 

særlig model, ”TRIO-grupper”, hvor alle medarbejdere på Ullerup Bæk Skolen i tre-

mandsgrupper overværer hinandens undervisning og giver hinanden sparring for at for-

bedre elevernes læring. Hver "TRIO" vælger selv, hvad det giver mest mening at sætte i 

fokus på i forhold til de elever, de arbejder med. Her kan vores viden fra LSP-

undersøgelserne give god inspiration. 

 

Vi søger hele tide at blive bedre sammen, og vi arbejder meget målrettet med skolens 

elever og med at udvikle Ullerup Bæk Skolen som helhed. 

 

Med disse ord vil jeg gerne ønske alle en rigtig god efterårsferie! 

 

Venlig hilsen  

Jan Th. Voss 



Side 4 

Danida på besøg med 38 masterstuderende fra hele verden. 

 

Afdeling Skjoldborgsvej havde i september et stort besøg, og så er det rigtig rart med en 

flot tilbagemelding fra vores gæster til Anne Bodil. De gode historier skal også fortælles! 

 

"Kære Anne Bodil 

  

Endnu en gang tak for jeres utrolig flotte velkomst og program til vores 38 master-

studerende, som stadig taler om besøget som en ganske særlig oplevelse for dem. 
 

Som sagt har jeg aldrig oplevet en så flot velkomst med det fantastiske kor af 200 små 

skoleelever, der i tavshed kom ind og sang så flot og i tavshed forlod lokalet igen. 
 

Jeres præsentation af skolen og de efterfølgende besøg i klasserne var også rigtigt godt.  
 

Jeg er imponeret over den ro, disciplin og glæde, der er på jeres skole, hvilket jeg tror er 

et særsyn på danske skoler (i hvert fald dem som jeg har besøgt). 

  

Endnu engang tusind tak! 

  

Mange hilsener 

Lene, Danida." 

En god historie :-) 



Side 5 

I fritidstilbuddene er vi nu kommet godt i gang efter sommerferien. Vi synes, at nye og 

gamle børn i vores fritidstilbud er kommet godt i gang. 

 

Vi har fået ansat Kirstine Løv Rasmussen og Andreas Tobiassen på afdeling Damvej.  

Søs Johansen er ansat som koordinator på afdeling Skjoldborgsvej og Dorthe Lindegaard 

som pædagogisk leder på afdeling Skolesvinget. Vi glæder os til samarbejdet med dem. 

 

I hele distriktet har vi meget fokus på kerneopgaven og på, hvordan kan vi lave byens 

bedste fritidstilbud til jeres børn. Vi vil arbejde meget målrettet på, hvordan vi skaber  

nærvær, trivsel og læring i alle afdelinger for børn og voksne. 

 

Lige om lidt er det efterårsferie, og personalet glæder sig til at give børnene gode ferie-

oplevelser på afdeling Damvej (Skjoldborgsvej og Damvej) og på afdeling Skolesvinget. 

Nyt fra fritidslederteamet i Ullerup Bæk 



Nyt fra Afd. Skjoldborgsvej 
Vi er kommet rigtig godt i gang med skoleåret 15/16. Det er 2. år med den nye skole-

reform. Vi arbejder hele tiden med at lave den bedste skoledag for eleverne. Jeg vil  

nævne et par ændringer i forhold til sidste skoleår. 

 

Lektiehjælp: I sidste skoleår var lektiecaféen frivillig og lå sidst 

på skoledagen for alle klasser. Fra og med dette skoleår er   

lektiehjælpen obligatorisk og skal være en integreret del af  

skoledagen. Det er vidt forskelligt, hvor på skoledagen de     

forskellige årgange har placeret lektiehjælpen.  

 

Stilletid: Hver dag efter spisepausen har eleverne i 0. årgang stilletid. Hver elev har et 

tæppe i klassen, som de lægger sig på eller ruller sig ind i. Mens eleverne slapper af og 

kommer ned i gear, bliver der i ca. 20 minutter læst en historie eller lyttet til stille musik. 

Det er et tiltag, som børnene er rigtig glade for, og som giver et afbræk i skoledagen. 

 

Forskudte frikvarterer: For at give eleverne mere plads på udendørsområderne har vi 

som et forsøg fra skoleårets start indført forskudt pause omkring spisepausen. Det bety-

der, at eleverne i 0-3. årgang holder frikvarter fra kl. 11.30-12.00, mens eleverne i 4-6. 

årgang har frikvarter fra kl. 12.15-12.45. Indtil videre bliver det oplevet rigtig positivt af  

både elever og personale. Der er mere plads, og antallet af konflikter i frikvartererne er 

faldet rigtig meget. Vi evaluerer forsøget hen midt i november. 
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Dræn af boldbanen mm: Vi har været så heldige, at Fredericia Kommune har bevilliget 

penge til dræn af boldbanen. Det er vi meget glade for, da boldbanen ofte i vinterperioden 

har stået under vand. Arbejdet sættes i gang hen over efterårsferien. Det betyder selvføl-

gelig lige nu en indskrænkning i elevernes brug af udendørsområderne. Til gengæld kan 

vi se frem til etablering af en multibane nede ved SFOens legeplads.  

 

Afdelingsrådet: Tak til alle jer forældre som har sagt ja til at gøre et stykke arbejde i  

afdelingsrådet i dette skoleår. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med jer. Afde-

lingsrådet har på det første møde valgt Helene Thomsen som formand og Kirstine Holst 

som næstformand. Helene Thomsen er valgt på 4. årgang, og Kirstine er valgt på 6.  

årgang. Dagsorden og referater fra møderne vil være tilgængelige på forældreintra.  

 

Nye ansigter på skolen: En lærer og en pædagog har søgt nye udfordringer. Det bety-

der, at der efter efterårsferien og fra d. 1/11 vil være nye ansigter på skolen. For at styrke 

arbejdet med elevernes trivsel i klasserne har vi valgt at ansætte en ekstra pædagog i en 

AKT-funktion. Han begynder lige efter efterårsferien. Desuden begynder en ny lærer og 

en ny pædagog d. 1/11. Vi glæder os til at byde dem alle tre velkommen på skolen. 

 

Skole/hjemsamarbejde: Som ledergruppe vil vi i dette skoleår have et øget fokus på, 

hvordan vi kan styrke kommunikationen og informationen til jer som forældregruppe.  

Vi modtager gerne input til dette arbejde. 

 

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig efterårsferie! 
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Anne Bodil Jensen    

 Afdelingsskoleleder  

Afd. Skjoldborgsvej 



Vi holder øje med dig! 

I perioden 7-18. september var eleverne fra 3. årgang på afdeling Skjoldborgsvej på skift 

på lejrskoleophold i Troldehuset. Lejren ligger midt i skoven ved Trelde Næs, og den  

placering gav gode muligheder for at arbejde med skoven på forskellig vis. 
 

Som et kunstprojekt har eleverne givet skoven forskellige troldeansigter. Ansigterne  

holder øje med de forbipasserende, og har man først fået øje på dem, er opmærksom-

heden på at finde flere. Dette blev ved eget syn oplevet af de mange, der havde deres 

gang i skoven netop på det tidspunkt, hvor vi befandt os der. 
 

Ansigterne blev lavet at naturmaterialer som ler, tang, sten, blade og mos. Tanken bag 

projektet var, at de besøgende i skoven skulle få en sjov og finurlig oplevelse, når de 

pludselig fik øje på et par øjne fra et ansigt på træet, som stirrede på dem. 

Her kan I se et uddrag af elevernes arbejde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foruden kunstprojektet blev opholdene i Troldehuset en god og stor oplevelse for  

eleverne. Flere af dem havde deres debut i at sove ”ude” uden mor og far for første gang.  
 

Den største oplevelse, de fleste elever tog med hjem, var nok nattevandringen i skoven 

med lommelygter. Mange af eleverne var til at starte med meget bange og nervøse, 

mens andre så spøgelser, eller måske var det bare Ane Ryholts genfærd. 
 

Opholdet i Troldehuset har været meget givende for klassernes sociale liv,  

og vi kan alle se tilbage på nogle gode dage sammen. 
 

Teamet på 3. årgang, Afd. Skjoldborgsvej 
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I begyndelsen af september fik vi uventet besøg på 5. årgang. Lærerne var godt klar 

over, at der skulle komme besøg, men vi havde valgt at holde det hemmeligt for børnene, 

så de fik sig en rigtig god overraskelse. 
 

Aksel fra Fredericia Skytteforening kom og fortalte, at de som et tilbud igennem Dansk 

Skoleidræt gerne ville invitere alle 5. klasserne til at prøve kræfter med skydningens 

kunst. Hver klasse skal i alt møde op tre gange i skytteforeningen for at træne skydning 

og forsøge at skaffe sig point nok til, at nogle elever eventuelt vil kunne gå videre i lands-

delsfinalen og måske vinde penge til klassekassen. 
 

Nu vel igennem første runde for alle fire klasser ser det rigtig godt ud. Der er gode skytter 

i alle fire klasser, og langt de fleste børn glæder sig rigtig meget til at komme af sted igen 

og forbedre deres eget resultat eller måske slå klassekammeratens flotte resultat. 
 

Når vi møder op i skytteforeningen, står de klar med omkring 10 voksne, der kan hjælpe 

børnene med at skyde korrekt. De resterende børn venter tålmodigt på tur i det tilstøden-

de venterum. Det er en oplevelse at se, hvordan både drengene og pigerne får god gavn 

af denne disciplin. 
 

Aksel påstod, da han var her på skolen, at skydning er en disciplin, som især piger er  

gode til, hvilket drengene naturligvis ikke kunne nikke genkendende til. Men indtil videre 

ser det ud til at han får ret! 
 

Vi glæder os over muligheden og glæder os til næste skydning - og så krydser vi fingre 

for gode resultater, så vi kan komme med i finalen. 
 

Mvh. lærerne fra 5. årgang, Afd. Skjoldborgsvej 
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Skydning på 5. årgang, efteråret 2015 



Naturvidenskabsfestival d. 24. september 2015 

Allerede ved årets start blev der gjort klar til uge 39, hvor vi vanen tro skulle deltage i  

naturvidenskabsfestivallen. En tilbagevendende begivenhed som jeg glæder mig lige  

meget til hvert år, men også en begivenhed som kræver masser af planlægning. 
 

I år skulle jeg have 24 elever med fra Ullerup Bæk Skolen, og det blev til 8 børn fra 2. 

klasse og 8 børn fra 3. klasse på Skjoldborgsvej og 8 børn fra 3. klasse på Skolesvinget.  

I ugerne op til blev børnene introduceret til små undringsaktiviteter og bevægelses-

aktiviteter, som de skulle øve sig på, så de selv kunne vise frem i Madsbyparken d. 24. 

september. 
 

Årets tema var “Vilde vidunderlige verden”, og ud fra det havde jeg og tre andre natur-

fagsvejledere i kommunen besluttet fire underemner, som vi planlagde aktiviteter ud fra:  
 

KRIBLE KRABLE      DYRELIV      VILDE NATUR      FARVER I NATUREN 
 

12 af mine elever skulle fremvise forsøg eller aktiviteter inden for emnet Vilde natur og de 

resterende 12 inden for emnet Farver i naturen. De øvrige to emner var der en anden  

naturfagsvejleder, som planlagde. 
 

Ca. 500 børnehavebørn samt pædagoger mødte op i Madsby, hhv. 200 om tirsdagen og 

300 om torsdagen hvor Ullerup Bæk Skolen var repræsenteret.  Ronni, Madsbys passio-

nerede dyrepasser, skulle også deltage med sjove aktiviteter omkring dyr. Ligeledes fik vi 

Alain, tidligere vinder af Voice Junior, til at synge vores temasang til arrangementet.  

Temasangen hedder “Det er sejt at være nørd” fra DR1s Lillenørd-programmer. 
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Danish Science Factory er en professionel  

organisation, som står for udviklingen af natur-

videnskabsfestivallen. Den er en del af NTS 

centeret (Nationalt center for undervisning i 

Natur, Teknologi og Sundhed). Der arrangeres 

årligt mange naturvidenskabsfestival begiven-

heder ud fra Danish Science Factorys emne 

og idegrundlag rundt om i landet, og i år blev 

netop vores arrangement kåret til at være årets bedste festivalaktivitet, blandt andet 

fordi de mente, at vi har det bedste koncept. Vi er åbenbart nogle af de eneste, som  

tænker helt nede fra børnehavebørnene og helt op til de ældste klasser i folkeskolen.  

Jeg fik et flot diplom med hjem, som kan pynte på skolen. 
 

Dagen oprandt, og på trods af en ret kedelig vejrudsigt endte vi med at få tørvejr hele  

dagen. Heldigvis! De superdygtige børn fra Ullerup Bæk Skolen stod for aktiviteterne  

både før og efter frokost, og sikke en masse børnehavebørn de fik besøg af. Der var 

masser af grin og undren, og dagen blev afsluttet med et fantastisk kemi-show leveret af 

udskolingselever fra Fjordbakkeskolen. Sikke nogle brag og masser af røg, konfetti og 

flotte farver de kunne frembringe. Det var virkelig flot! 

Der drog lutter glade børn hjem til hhv. Skjoldborgsvej og Skolesvinget, og jeg takker 

mange gange til både de to hjælpsomme lærere og alle de superseje og superdygtige 

børn, jeg havde lånt til lejligheden. 
 

Mvh. Jannie Smilow Andersen, Naturfagsvejleder for Ullerup Bæk Skolen. 

 

 

4. årgang har haft emneuge. Vi har haft håndarbejde, hvor vi lavede sismofytter. Vi skulle 

lære at sy risting og binde små knuder, tråde en nål og sy knapper i. Vi havde også sløjd, 

hvor vi lavede billeder med søm og garn. Der lærte vi at slå søm i, og vi lærte at holde på 

en hammer og at slibe. Det var en virkelig sjov uge! 

Hilsen Nanna, 4.d, Afd. Skjoldborgsvej       
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Emneuge på 4. årgang 

Se flere billeder og  

sismofytter på skoletorvet. 



Nyt fra fritidstilbuddet på Skjoldborgsvej 0-2. årgang 
Vi arbejder med at give børnene mulighed for at udvikle deres fantasi gennem legen. 

Børnene har lavet teater og dukkehuse af karton, og så har de opført små teaterstykker 

for hinanden. I øjeblikket er det halloween-billeder og spøgelser, der bliver lavet.  

 

 

 

 

 

Vi har stor succes med at tilbyde Wii i SFOen. Børnene er gode til at finde sammen og 

hjælpe hinanden med at give gode råd om spillet. Vi har fået gang i et par pc’er, som  

børnene kan bruge til småspil på nettet. Børnene må spille 15 minutter ad gangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnene er vilde med at sidde og tegne og småsnakke sammen  

- de er rigtig gode til at fordybe sig. 
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Nyt fra SFO 2. årgang. 
 

Vi er kommet godt i gang efter sommerferien. Børnene hygger sig både ude og inde. 

Der bliver danset til Just Dance, spillet IPad og lavet forskellige kreative aktiviteter, der 

blevet syet bamser, lavet kort og tegnet på store stykker papir. 

Udenfor bliver der spillet fodbold, stikbold og hockey, og børnene leger på vores lille    

legeplads. Vi er begyndt at tage på ture ud af huset, i første omgang går de til               

Fritidscentret på Damvej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFOen forventer at have hallen i tidsrummet 14.00-16.00 så ofte, som det er muligt hen 

over vinterperioden, hvor vi vil have fokus på bevægelse i alle afskygninger. 
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Nyt fra fritidstilbuddet på Damvej 3-6. årgang 
Nyt fra Byggeren 

En lille historie fra hverdagen: 

Byggeren er en dejlig oase på Damvej, og her nyder rigtig mange børn og unge godt af 

de unikke rammer. Ud over de dejlige grønne omgivelser, dyrene, børnenes selvbygger 

huse og bålstederne danner byggeren rammen om et ganske særligt fællesskab. En 

gruppe børn bestående af 5-6 drenge i alderen 11-13 år, som i daglig tale går under   

byggerholdet / hjælperne, har sammen med de 2 voksne, som har ansvaret for byggeren, 

etableret et godt og gensidigt fællesskab.  
 

Byggerholdet er en kanon succes både pædagogisk og praktisk. I en travl og hektisk 

hverdag hjælper de personalet med alt lige fra fodringer og udmugning hos dyrene samt 

små reparationer hist og pist. Det er tilmed et fantastisk godt stykke pædagogisk arbejde, 

fordi det også giver en masse succes og et godt socialt netværk for drengene.            

Byggerholdet er et tiltag, som vi vil gøre brug af fremadrettet.  

 

Bålmad 

Hver torsdag har vi bålmad i bålhytten. Det er rigtig hyggeligt, og vi håber at se alle glade 

børn i hytten mellem kl. 14.00 og 16.00. Hvis man sidder og brænder inde med verdens 

bedste opskrift på supper eller andet mundgodt, er man velkommen til at svinge forbi  

Kirstine, og så kan det tages med i overvejelserne til fremtidens planlægning af menu.  

 

 

 

 

 

Aktiviteter 

På Damvej skruer vi op for aktivitetsniveauet fra uge 39 og frem. Det vil sige, at vi i den 

kommende tid byder på en masse spændende og sjove aktiviteter hver uge fra mandag 

til onsdag i tidsrummet kl. 14.30 – 16.30. Om torsdagen hygger vi som nævnt med dejlig 

mad i bålhytten på byggeren.  
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En sjov dag på vores hoppepude er en    Hygge med saft og Uno. 

aktivitet, der er meget populær blandt børnene. 

 

De Kreative værksteder 

Som nogle har erfaret, er systuen begyndt at være åben. Systuen vil minimum være åben 

to gange om ugen, men det afhænger af vejret. Kirstine, som har overtaget stuen, har 

valgt at gøre rummet til sit eget og derfor taget alt pynt og gamle ting ned fra hylder,  

opslagstavler og vinduer. Hun ønsker, at de nye ting, som skal hænges op, er aktuelt  

for hvad vi laver på Damvej nu. Man kan altid tjekke på tavlen, om værkstedet har åbent.  
 

På tegnestuen er vi i gang med at male små T-shirt æsker med mange sjove motiver.  

I løbet af oktober kan børnene dekorere glas til fyrfadslys, som kan lyse op, nu hvor det 

snart er efterår. En nyhed er, at børnene kan lave dekorationsplader med forskelligt papir, 

pap, udklip og pailletter. 

 

Pigeklub 

Som et nyt tiltag har vi på Damvej startet en pigeklub. Det er en klub kun for piger, hvor vi 

laver nogen forskellige aktiviteter for dem, der er med. Det kan være kreative aktiviteter, 

gåture, fodbade, neglelak osv. Der er 6-8 piger med i denne klub, og det foregår i ca. 8-

10 uger. Hvis det er en succes, og der er efterspørgsel til det, kan det måske være noget, 

der kommer til at køre flere gange, så der er mange piger, der kommer til at være lidt  

ekstra i fokus i en periode af deres tid på Damvej.  

 

Aftenklub på Damvej 

Aftenklubben på Damvej = hyggetid. Vi oplever, at mange af de unge kommer på Damvej 

bare for at være sammen med hinanden. Men da vi nu har fået 2 nye ansatte, som også 

er i aftenklubben, vil vi begynde at holde et værksted åbent om aftenen, samt begynde at 

have nogen faste aktiviteter. Man kan stadigvæk komme bare og hygge sig, men vi vil 

også gerne tilbyde lidt mere. Så hvis I har nogen ideer eller ønsker til, hvad der skal ske i 

aftenklubben, så vil vi meget gerne høre det.  
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Nyt fra Afd. Skolesvinget 
Fra klasser til årgangsdelt undervisning 

På Skolesvinget er vi i dette skoleår begyndt at inddele os i årgange og ikke i klasser. 

I praksis betyder det, at vores årgange spænder fra 28 elever på 6. årgang (undervises 

på et hold) til 0. årgang med 49 elever (undervises på to hold). 
 

Vi har valgt at organisere os på denne måde, da vi både ønsker at skabe en fast gruppe, 

som eleverne har deres sociale fællesskab med, samt give lærerne og pædagogerne  

mulighed for at samarbejde omkring en elevgruppe, hvor de kan inddele årgangen på  

forskellige hold. 
 

Der er to væsentlige formål med denne organisering: 

1. Ved at øge mulighederne for holddeling vil eleverne kunne undervises ud fra deres  

individuelle kompetencer på forskellige hold, men stadigvæk bevare deres fællesskab i 

en enhed omkring årgangen. 

2. Personalet skal opleve, at man aldrig står alene. Undervisningen skal organiseres i 

fællesskab, og har man særlige udfordringer, er det udfordringer, der er fælles for hele 

teamet. 
 

Understøttende undervisning med pædagoger 

Pædagogerne har i dette skoleår overtaget ansvaret for flere dele af den understøttende 

undervisning. Områder som trafikundervisning, førstehjælp og bevægelse varetages 

fremover af pædagogerne. Hver dag kl. 11.15 tager pædagogerne over i hele indskolin-

gen og har ansvaret for  eleverne frem til 12.30. 
 

Børnene i indskolingen er i dette bånd inddelt på tværs af årgangene. Der er store hold, 

hvor der er bevægelsesaktiviteter og mindre hold med færre elever, hvor der foregår  

faglig undervisning fx førstehjælp.  

 

 

                                                          Holdene samles,  

                                            inden aktiviteterne sættes i gang. 
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Denne organisering har vist sig at have mange fordele: 

Lærere og pædagoger har fået mulighed for at mødes midt på dagen i deres team, og det 

har også vist sig, at det nu er lettere at samarbejde med andre aktører (hvilket er en væ-

sentlig del af skolereformen). Fx musikalsk forskole fra musikskolen, som hver tirsdag un-

derviser flere elever fra 0. til 2. årgang. Efter efterårsferien starter vi et skolekor for eleverne 

på mellemtrinnet. Vi har indgået en aftale med musikskolen, som stiller en musiklærer til 

rådighed.  Disse aktiviteter med musikskolen sker i båndet mellem 11.15 og 12.30. 
 

Men det allervigtigste er måske det, at eleverne fra de ældste årgange er begyndt at tage 

del i den understøttende undervisning og hjælpe pædagogerne med de forskellige aktivite-

ter. Jeg vil her gerne rose de ældste klasser/elever for at hjælpe til med dette. TAK. 

 

  Elever fra de ældste årgange er flittige hjælpere  

  i den understøttende undervisning. 

 

 

 

Cykelstien 

Tirsdag d. 29/9 blev det første spadestik taget til den nye cykelsti.  

Flere af vores elever var mødt op. De fik både en snak med borg-

mesteren og gav også en hånd med til de første spadestik. Det er   

rigtigt glædeligt både for Bredstrup/Pjedsted og for Ullerup-kvarteret, 

at cykelstien nu kommer. Den har været ønsket i over 30 år, og nu  

ser det ud til, at cykelstien er klar til januar 2016. 

Tak til Fredericia Kommune for at etablere cykelstien og tak til Bredstrup-Pjedsteds beboer-

forening for deres indsats for at vi endelig får vores cykelsti. Jeg er sikker på, at vi nu vil se 

mange flere børn og voksne cykle til Skolesvinget eller modsat ind til afd. Nørre Allé. 
 

Cykelstien får også den konsekvens, at nogle elever  

fremover ikke vil kunne få buskort. I kan læse mere om 

dette i opslag på forældreintra. 
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Lars Andersen 

Afdelingsskoleleder 

Afd. Skolesvinget 

Afdelingsrådet 

Afdelingsrådet er nu valgt, og i skrivende stund er første møde endnu ikke afholdt. Jeg kan 

derfor ikke afsløre, hvem der er blevet formand mm. I Skolesvingets afdelingsråd sidder der 

repræsentanter fra hver årgang, og jeg glæder mig meget til samarbejdet.  
 

Det forrige afdelingsråd udarbejdede en vejledning til information mellem skole og hjem. 

Denne vejledning har fx resulteret i, at hver årgang i dette skoleår har udarbejdet en fælles 

lektieudmelding.  
 

Et andet ønske fra afdelingsrådet var et infomøde om forældre-

intra. Dette blev holdt i starten af skoleåret. Det var primært  

forældre fra 0.årgang, der mødte op, og blandt dem var der stor 

tilfredshed med den info, der blev givet. 
 

Disse to initiativer fra afdelingsrådet vil blive evalueret i det nye 

afdelingsråd, og vi vil selvfølgelig hele tiden forbedre og tilpasse  

vores tilbud til de behov, der er. 

 

Vigtige datoer: 

Fredag d. 9/10: Motionsdag. Alle elever har fri kl. 13.00. SFO og Oasen er åben for alle. 

Fredag d. 27/11: Juleklippedag. Bedsteforældre/forældre er velkomne. 

Fredag d. 18/12: Sidste skoledag før jul: Alle elever har fri kl. 12.00. SFO og Oasen er åben 

for alle. 

 

Til slut vil jeg ønske alle elever, forældre og personaler  

en rigtig god og velfortjent efterårsferie. 
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Nyt fra fritidstilbuddet, Afd. Skolesvinget 
Jeg er kommet godt i gang med dagligdagen og glæder mig meget over den ånd og  

dagligdag, der eksisterer herude på afd. Skolesvinget og i Skovlodden. 
 

Fritid 

Vi arbejder med et fortsat fokus på at optimere vores aktivitetstilbud. Vi har daglige aktivi-

teter, som børnene kan deltage i og som I kan læse om på Tabulex. Vi vil gerne være 

bedre til at udnytte vores kompetencer fuldt ud, så det kommer til gavn for børnene. Vi 

har afholdt en pædagogisk formiddag fredag d. 2/10, hvor vi satte fokus på aktiviteter for 

0-6. klasse, men også et fokus på den røde tråd til Skovlodden. Hvor kan vi finde  

fælles snitflader, som kan glæde børnene og sætte vores kompetencer bedre i spil?  
 

Aftenåben 

Vi har i september spurgt ind til interessen for et tilbud om aftenåben. Der var ca. 35 % 

som svarede ja, men som havde forskellige ønsker til dage.  Det vil sige, at der reelt var 

max. 18-19 stykker, som kunne være interesseret. Vi har derfor valgt at sætte et aftentil-

bud lidt på stand by, indtil der måske opstår nye strømninger og behov. I kan altid melde 

jeres barn til det aftentilbud, som tilbydes på Damvej. 

 

Vi afholder et forældremøde senere på året, hvor vi vil fortælle om processerne  

og tænkningen i vores fritidstilbud. 

 

God efterårsferie! 

Mvh. Dorthe Lindegaard 
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Nyt fra Skovlodden 
I Skovlodden kører dagligdagen stille og roligt af sted. Vi får løbende nye børn og er godt 

med i vores normering. Det er dejligt at få en oplevelse af, at vi vælges til! 
 

Vi har haft natur som læreplanstema og takker jer 

meget for de mange besøg, vi har haft i jeres haver, 

hvor vi kunne plukke lækker frugt. Skovuglerne var 

bl.a. også med til bål-dag med 0.klasse i SFO. En 

dejlig oplevelse af sammenhæng. I uge 39 var der 

naturfagsuge, hvor Skovuglerne deltog i Madsby  

Legepark om torsdagen. En rigtig sjov dag. 
 

Som hverdagstema har vi i år valgt at have fokus på 

Det pædagogiske måltid. Vi vil rigtig gerne arbejde 

med at skabe en god spisekultur, hvor vi bl.a. sætter 

fokus på fællesskab, selvhjulpenhed, bæredygtig-

hed, sprog og meget andet.    

 

 
 

Torsdag d. 8/10 var der forældremøde med fokus på inklusion og fællesskaber.  
 

Fredag d. 23/10 kl. 15.00-18.00 holder vi en forældre arbejdseftermiddag, som vi af-

slutter med lidt hyggespisning. Vi håber, at der vil melde sig 10-12 forældre, som kan 
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Nyt fra Afd. Nørre Allé 
Vi er optaget af mange ting på Nørre Allé i øjeblikket. 
 

Først og fremmest er vi optaget af den daglige undervisning. Eleverne skal blive så  

dygtige som muligt, og det er jo i sig selv en kæmpe udfordring - det kræver ”hårdt  

arbejde” af både elever og lærere i samarbejde med jer forældre.  

Der var en professor i sommerferien, der svarede på spørgsmålet om, hvornår man  

lærer. Han svarede: ”Når man selv vil!” – det giver lidt stof til eftertanke. 
 

Der er allerede fuld fart på en masse initiativer – bl.a. har eleverne været ude af huset: 
 

7. klasserne startede jo nærmest skoleåret med at tage til Trelde Næs ét døgn på en 

blandet ”aktivitets- og ryste-sammen-tur”. Der er kommet meget positive tilbagemeldinger 

fra denne tur, og som én af eleverne gav udtryk for bagefter: ”Turen var bare for kort”. 
 

8. årgang har været til ”Skills-konkurrence” i Erritsø, hvor en af vores grupper var meget 

tæt på at kvalificere sig til Danmarksmesterskaberne. De har også været på ”Mobication”, 

”Håndværkercamp” m.m. Alt sammen for at kvalificere de unge mennesker til uddannel-

sesvalg senere på året. To af klasserne har været på en god og spændende lejrskole til 

Tjekkiet, og de andre klasser skal ”på farten” senere på skoleåret. 
 

9. årgang har været i praktik og skal snart til terminsprøve. Lærerne begynder sammen 

med de unge mennesker at styre målrettet hen mod afgangsprøverne senere på skole-

året. 
 

Renoveringen går stadig efter planen – og bedst 

som renoveringen er ved at være færdig (vi regner 

stadig med lige efter efterårsferien), så skal vi have 

skiftet de høje vinduer i Bredgade. Det er dejligt, at 

der stadig er fokus på at renovere den gamle skole. 

I skrivende stund afventer vi stadig den endelige 

beslutning om en renoveringsfase 2, hvor vi kan 

komme videre med at ”friske” vores skole op.  

Resultaterne af den første runde er meget positive, og vi glæder os til at vise skolen frem! 
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Vi har også haft gang i ansættelser til dette skoleår. De faste stillinger fik vi som bekendt 

besat, men vi fik desværre ikke vikarstillingerne helt på plads. Vi har også været ramt af 

lærermangel i vores område – nok især fordi det er vikarstillinger. 

 

Til gengæld lykkedes det at ansætte en ny afdelingsleder på Nørre Allé fra d. 1/10, nemlig 

Jakob Asmussen. Èt af Jakobs arbejdsområder bliver udviklingen af Idrætsskolen på hele 

Ullerup Bæk Skolen. Jakob har selv prøvet kræfter med elite-sport under Team Danmark i 

badminton, så vi har glædet os til at få Jakob i gang. Held og lykke med dit nye arbejde! 

 

God efterårsferie til alle. 

 

 

 

 

 

 

Jakob skriver: 

 

”Kære forældre og elever 

På kontoret vil I fremover støde på en ny medarbejder, og jeg glæder mig til at hilse på jer 

alle. Jeg hedder Jakob Asmussen og startede 1. oktober som ny afdelingsleder på afd. 

Nørre Allé. 
 

Jeg er 33 år og bor ved Bro Strand i Brenderup sammen med Mia, har tre børn og spiller 

en masse badminton i fritiden. Jeg har tidligere været ansat på Strib Idrætsefterskole og 

ser frem til de nye opgaver, der venter her på skolen. 
 

Tak for en god start som afdelingsleder på Nørre Allé!” 
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Nils Jørgensen 

Afdelingsskoleleder                                                                                                  

Afd. Nørre Allé   

 

Jakob Asmussen 

         Afdelingsleder                                                                                                  

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) 

GOD  

EFTERÅRSFERIE! 

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

