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Leder v/ Distriktsskoleleder Jan Th. Voss - side 2 

Gå direkte til siden, klik her! 

Præsentation af ny Distriktsfritidsleder - side 4 

Gå direkte til siden, klik her! 

Nyt fra afd. Skjoldborgsvej - side 5 

Gå direkte til siden, klik her! 

Nyt fra afd. Skolesvinget - side 19 

Gå direkte til siden, klik her! 

Nyt fra afd. Nørre Allé - side 23 

Gå direkte til siden, klik her! 

Kontaktoplysninger - side 27 

Gå direkte til siden, klik her! 



 

Side 2 

Distriktsskoleleder Jan Th. Voss 

 

Kære elever og forældre! 

Vi nærmer os efterårsferien med stormskridt. Vinden rusker os, men 

der er stadigvæk mange tørre timer, hvor vi kan opholde os udenfor. 

Der er meget smukt derude, når Danmark står i sin efterårsdragt.  

 

Indvielse af boldarenaen på afdeling Skjoldborgsvej. 

Onsdag d. 5. oktober indviede vi den nye boldarena på afdeling Skjoldborgsvej. 

Der var høj sol og taler ved undertegnede og kontorchef John Nyborg.  To af vore søde 

elever klippede båndene til banen, og så blev den frigivet. Derefter erobrede eleverne  

hele banen med en dans, som gradvist blev udbygget, efterhånden som flere og flere 

klasser tilsluttede sig. Til sidst dansede og sang samtlige af afdeling Skjoldborgsvejs   

elever - og de fleste lærere og pædagoger - under ledelse af Mette.  

 

Det så fantastisk ud, og blev heldigvis filmet af DanmarkC TV.  

Derefter sang vi Ullerup Bæk sangen, så den kunne høres! 

 

Vores egne optagelser kan I se på vores facebook side med dette link:  

https://www.facebook.com/ullerupbaekskolen/  

 

DanmarkC TVs klip kan I se her: https://www.youtube.com/watch?v=Lw9Ek-8zSf0 og 

https://www.youtube.com/watch?v=cV8YQ-6XUYY  

 

 

https://www.facebook.com/ullerupbaekskolen/
https://www.youtube.com/watch?v=Lw9Ek-8zSf0
https://www.youtube.com/watch?v=cV8YQ-6XUYY


 

Side 3 

 Tilbage til 

forsiden 

Det gør mig glad! 

 Når jeg hører, at vores 9. klasser ( hele årgangen! )  har besøgt DR i Aarhus og på 

vej ud af døren får at vide: At det er det bedste besøg, virksomheden længe har haft!   

Sådan en ro og disciplin imponerer! Stor ros til elever og voksne! 

 At besøge ” Aktiv Fredag ”  hvor alle kommunens 2. og 3. klasser blev ” høvlet igen-

nem ”  i sjove aktiviteter, anført af vores ældste klasser og nogle meget engagerede 

pædagoger og fritidsfolk. 

 At få 1000 smil når jeg kommer rundt på afdelingerne                                                  

–  der er sådan en god stemning! 

 Når forældre sender en sød besked eller anerkendelse til en lærer eller pædagog, 

som gør en forskel. Tro mig... Det sker rigtig ofte! :- )  

 

Vidste du, at Ullerup Bæk Skolens personaler opkvalificerer hinanden?  

” V i skal aktivt forbedre os og inspirere og hjælpe hinanden ”  

 Alle er organiseret i team omkring eleverne 

 Lærere og pædagoger giver hinanden sparring på undervisningen ved at besøge  hin-

anden i tremandsgrupper. Man aftaler et vigtigt fokus, og vi overværer kollegaernes 

undervisning, så lærerne og pædagogerne kan give hinanden professionel sparring.   

 Vi løfter hinanden i de såkaldte TRIO-Grupper. Hvert kvartal besøger vi to kollegaer, 

og vi får selv besøg af to kollegaer. 

 

 

 

 

 

 

Rigtig god efterårsferie til jer alle! 

De bedste hilsner 

Jan Th. Voss 

Husk Fredericias gode tilbud i efterårsferien! 



 

Side 4 

Præsentation af ny Distriktsfritidsleder Tommy Skau 

 

Jeg er Ullerup Bæks nye Distriktsfritidsleder. Mit arbejdsområde er fritidsafdelingerne 

Skjoldborgsvej, Damvej og Skolesvinget samt værestederne i Korskærparken og Sønder-

parken. 

 

Jeg har gennem de sidste 25 år arbejdet med ungdomsklubber, juniorklubber, skolefri-

tidsordninger, daginstitutioner og undervisning i folkeskoler, privatskoler og erhvervssko-

ler. Heraf har de 17 år været som leder. 

 

Jeg er 49 år og bor privat med min kone og 3 børn omkring Holsted. 

 

Jeg har glædet mig til at møde de mange nye børn og voksne i Ullerup Bæk distriktet og 

er selv blevet mødt på samme positive måde –  selv om en del børn automatisk har for-

ventet, at jeg blot er en ny forælder og spørger ” Hvem skal du hente? ”  

 

Jeg vil i den kommende fremtid bruge det nysgerrige og undersøgende princip og følge 

op med handling i bestræbelserne på at blive den bedste Distriktsfritidsleder, som jeg kan 

blive, i samarbejde med mine medledere, medarbejdere, forældre og børn, og selvfølge-

lig alle øvrige samarbejdspartnere. 

 

Flot sensommervejr, højt aktivitetsniveau og fællesskabsarrangementer har været kende-

tegnende for september måned på Ullerup Bæk Skolens fritidsområde. Vi har mødt stor 

opbakning fra forældre og børn til sommerfester og åben-hus arrangementer på både 

Skjoldborgsvej og Damvej. Fællesskab og samvær har været prioriteret, og det er skønt! 

 

Med venlig hilsen 

Tommy Skau 

 Tilbage til 

forsiden 



 

Side 5 

Afdeling Skjoldborgsvej 

 

Efterårsferien nærmer sig, og vi kan se tilbage på et par rigtig gode måneder på skolen. 

Eleverne mødte efter sommerferien friske og glade ind til et nyt skoleår, og de var straks 

parate til at tage fat på dette års udfordringer. De nye medarbejdere er faldet rigtig godt til 

på skolen og har sat både deres faglighed og deres erfaring i spil i de forskellige teams. 

Nye folk kommer med nye ideer og nye måder at se skolen på. Det er berigende for alle 

parter. 

 

Afdelingsrådet 

På forældremøderne i august/september blev der valgt forældrerepræsentanter på alle 

årgange til det nye Afdelingsråd. Flere af de valgte forældre var også med i Afdelingsrå-

det i sidste skoleår, så det er med til at sikre kontinuiteten i arbejdet. Men vi er også me-

get glade for, at mange nye forældre meldte sig på banen og på den måde vil være med 

til at gøre en forskel for eleverne på skolen. I Afdelingsrådet sidder også 3 forældrevalgte 

repræsentanter fra Skolebestyrelsen, så der er en direkte linje i arbejdet fra afdelingsrå-

det til skolebestyrelsen. Desuden har to medarbejdere plads i Afdelingsrådet - én fra fri-

tidsområdet og én fra skoledelen. 

 

Afdelingsrådet har holdt det første møde, hvor Helene Thomsen blev valgt som formand, 

og Christina Vejle Olesen blev valgt som næstformand. På mødet blev der arbejdet med 

spørgsmålet: Hvordan kan vi styrke fællesskabet mellem forældrene i klassen?  

Spørgsmålet har sit udspring i resultatet af den undersøgelse, som blev gennemført i ef-

teråret 2015, hvor alle - både elever, forældre og medarbejdere - deltog i en kortlægning 

af, hvordan læringsmiljøet er på skolen. Vi har helt klart en målsætning om at styrke kon-

takten og sammenholdet mellem forældrene i klassen. Afdelingsrådet havde en meget 

spændende drøftelse om, hvad der skal til, og hvordan klasseforældrerådene kan lave 

gode arrangementer for elever og forældre. De forskellige input bliver sammenskrevet og 

drøftes på det næste møde. Planen er, at de gode ideer og forslag samles i et katalog, 

som forældrerådene kan bruge som inspiration til gode arrangementer. 

 

Desuden undersøger Afdelingsrådet i øjeblikket regler og muligheder for 

at oprette en forældreforening på afd. Skjoldborgsvej. 



 

Side 6 

Multibanen  

Onsdag d. 5. oktober hejste vi flaget og fejrede den officielle indvielse af multibanen. Det 

blev en fest. Én elev fra hver klasse var udvalgt til at holde den røde snor på banen, 

mens distriktsskoleleder Jan Voss og kontorchef i Børn & Unge John Nyborg holdt taler. 

Herefter blev den røde tråd klippet af den yngste elev i 0.årgang og den ældste elev på 6. 

årgang. Da der var klappet og råbt hurra for multibanen, hoppede eleverne i 6. årgang ind 

på banen og dansede ” B rug bolden dansen” ,  skarpt forfulgt af 5., 4., 3., 2., 1. og 0. år-

gang. Det var et fantastisk syn at se alle skolens 715 elever i én fælles dans på den nye 

bane. Det hele sluttede med, at alle sang Ullerup Bæk Sangen, inden eleverne gik til 

klasserne, hvor der ventede flødeboller til alle. 

Vi er glade for, at det takket være ekstra tildeling af midler fra Børne- og Skoleudvalget 

blev muligt at bygge en bane af den kaliber og størrelse. Banen er blandt andet bygget 

med lydløse bander og er forsynet med lys. Som idrætsskole er vi naturligvis meget glade 

for de ekstra muligheder en sådan bane giver os til idrætsundervisningen, i elevpauserne 

og i SFO-tiden.  

Vi tror også, at banen vil blive til gavn og glæde for alle i lokalområdet, der har lyst til at 

tage familien med ind på banen og bruge den til forskellige aktiviteter i fritiden. 

Tak til alle både i det politiske system og på skolen for at dette projekt blev muligt! 

Vi håber, at alle vil passe godt på banen og hele området ved sportspladsen. 

Se klip fra DanmarkC TV her: https://www.youtube.com/watch?v=Lw9Ek-8zSf0 

Ullerup Bæk Sangen: https://www.youtube.com/watch?v=cV8YQ-6XUYY   

 

Respekt og relationer 

Vi fortsætter arbejdet med ” respekt ”  som én af grundstenene for alt samvær på skolen. 

Vi ønsker en skole, hvor alle har det godt og trives. Derfor har vi også et vedvarende fo-

kus på at styrke de gode relationer mellem eleverne og mellem elever og voksne. 

I den forbindelse vil vi fra og med i år indføre en venskabsklasseordning, hvor 4. årgang 

bliver venskabsklasse for 1. årgang. Målet med venskabsklasser er at styrke relationen 

mellem store og små elever og generelt styrke fællesskabet mellem skolens elever. 

 

Jeg vil slutte med at ønske alle elever, forældre og medarbejdere  

en rigtig god og velfortjent efterårsferie. 

Anne Bodil Jensen  

Afdelingsskoleleder 

Afd. Skjoldborgsvej 

https://www.youtube.com/watch?v=Lw9Ek-8zSf0
https://www.youtube.com/watch?v=cV8YQ-6XUYY
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Billeder fra indvielsen  

af multibanen! 



 

Side 8 

Samarbejde med Fredericia Bibliotek og Fredericia Skytteforening 

5. årgang arbejder for tiden med emnet gys i dansk. Det er et rigtig godt forløb, som ele-

verne er meget optagede af. Ellers er dagene fyldt med bl.a. læsning, da vi har tilmeldt os 

Fredericia Bibliotekts "Bib-hits" og "Spark læselysten i gang". Det er eleverne enorm op-

taget af - især når biblioteket sætter en kagemand på spil… 
 

Eleverne har arbejdet med vinkler i matematik, syet penalhuse, lavet naturvæve og en 

smørekniv i Håndværk og Design. Alle produkter er blevet virkelig flotte. 

Børnene har også fået muligheden for at prøve at skyde med riffel sammen med Frederi-

cia Skytteforening. Det er virkelig en sjov og anderledes måde at have idræt på - en stor 

oplevelse. 

På vegne af teamet på 5. årgang, Hanne Holm 

 

Spil Dansk Dag torsdag d. 3. november 

Denne dag sætter vi fokus på dansk musikkultur og spiller og synger forskellige sange fra 

forskellige danske kunstnere fra fædrelandssange til nyere pop. 

Mange af årgangene er i fuld gang med at lære de udvalgte sange, og på selve dagen vil 

musiklærerne spille og synge sammen med eleverne på Skoletorvet. 

Programmet for denne dag er: 

Kl. 9.55 –10.35: 0.årg, 3.årg, 5.årg og delvis 6. årg 

Kl.10.40-11.20: 1.årg, 2. årg, 4. årg. og delvis 6. årg  

På vegne af musiklærerne, Mette Høy 

 

Venskaber på tværs 

På 1. årgang har vi fået 4. årgang som vores venskabsklasse. Vi vil i løbet af året lave 

forskellige arrangementer sammen. 

1. årgang har inviteret 4. årgang på besøg i december måned, hvor vi vil byde på æble-

skiver og saftevand. Desuden er det planen, at eleverne skal spille forskellige spil sam-

men på tværs af årgangene. 

Derudover har vi planer om en ” venskabslæseuge ” , hvor eleverne fra 4. årgang skal 

læse sammen med elever fra 1. årgang, og vi er i gang med at arrangere legepatruljer, 

hvor 4. årgangs elever skal komme over til dem fra 1. årgang og lege i nogle frikvarterer. 

Bianca Grabow lærer på 1. årgang 
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Og så et par snapchat fra det virkelige liv! 

 

Naturvidenskabsfestival 27. og 28. september 2016 

Så blev det endnu en gang uge 39 og tid til den årligt tilbagevendende begiven-

hed. Som sædvanligt var det 2. og 3. årgangs elever, som skulle have fornøjel-

sen af at vise naturvidenskabelige forsøg frem for kommunens førskolebørn. 
 

Der blev udpeget 12 børn fra Skolesvinget og 12 børn fra Skjoldborgsvej, som 

fik lov til at deltage. Vi brugte tid i ugerne op til uge 39 på at øve aktiviteterne 

igennem. Årets naturvidenskabelige emne var “ Hjerne og Hjerte ” , og vores 

børn skulle arbejde med hhv. puls og hjernegymnastik. Det kom der mange 

sjove og spændende aktiviteter ud af. 
 

Fra hver matrikel stod 6 børn for undringsaktiviteter baseret på deres overord-

nede emne, og de resterende 6 børn fra hver matrikel stod for bevægelsesakti-

viteter. De små førskolebørn skulle udsættes for begge aktivitetstyper. 

Tanken var at skabe en rød tråd i naturfag fra førskole til indskoling ved hjælp af barn til barn undervisning i 

naturfag, og videre til overbygning ved at invitere tre børn fra overbygningen på Kirstinebjergskolens afd. 

Havepladsvej som afsluttede dagen med et fantastisk kemishow fyldt med brag, farver og røg. Herligt. 

I alt deltog 72 børn fra 2. og 3. klasse i kommunen og ca. 400 førskolebørn plus en masse voksne fordelt 

over de to dage. DanmarkC TV var på pletten tirsdag og interviewede undertegnede samt deltagende børn.  

 

 

Se klippet her:  

https://www.youtube.com/watch?v=e7Fxckbjx54  

 

Vejret var med os begge dage, og vi havde en fantastisk 

dejlig tur med dygtige og glade børn. 

 

Mange hilsner fra naturfagsvejleder  

Jannie Smilow 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e7Fxckbjx54
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Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej - SFO 0-2. årgang 

 

Sommerfest d. 8. august 2016 

Sfo'en afholdt sommerfest fra kl. 18- 20. Der var rigtig mange, der deltog: ca. 150-200. 

Forældre og børn havde små boder, hvor der blandt andet blev solgt legetøj og mange 

andre gode sager. Man kunne deltage i en kagekonkurrence og købe popcorn, skumfidu-

ser og pandekager. Der også muligheder for ansigtsmaling og for at prøve lykken i Fiske-

dammen.  Det var en dejlig solbeskinnet efterårsaften, som vi håber kan blive til en traditi-

on fremover.  Tak for den store opbakning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kunne blive tatoveret eller malet i ansigtet    //    Fiskedammen var godt besøgt 

 

 

Der var mange små  

kræmmerboder 
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Aktiv Fredag d. 9. september 2016 
 

Sfo'en deltog sammen med skolen i Aktiv Fredag for 2. og 3. klasserne.  

Se klip fra DanmarkC TV her: https://www.youtube.com/watch?v=UX3b8YJgN5s  
 

Fredericia Dagblad skrev:  

Efter nogle år med travlhed med ny reform er Fredericias folkeskoler igen klar med en 

idrætsdag for sine fritidsordninger. Aktiv Fredag hedder den. Da samme skolereform har 

øget fokus på en mere motionerende skoledag i samarbejde med klubber og foreninger, 

er Aktiv Fredag et teamwork mellem SFO ’ erne, Samvirkende Idrætsklubber Fredericia, 

Team Danmarks talent-9.klasse på Ullerup Bæk Skolen og fodboldklubben F.C. Frederi-

cia. Sidstnævntes fine, trimmede hjemmebane på Monjasa Park lagde i den forbindelse 

fredag grønsvær til de cirka 1000 børn fra 2. og 3. klasser på tværs af Fredericias skole-

distrikter. 
 

Cheerleading populært 

De mødtes med deres klubvoksne fra klokken 10.00 til 15.30 under septembers klare 

himmel og gik straks i gang med blandt andet fodbold, rugby, cricket, zumba, hoppeborg 

og cheerleading. Ikke mindst pigerne havde trænet hårdt i denne nye sportsgren og viste 

deres heppedans og koreografi frem. Vinderne af dagens cheerleaderdyst får i øvrigt 

æren af at optræde til F.C. Fredericias hjemmekamp 18. september. ” Nu er der igen luft. 

Vi havde i mange år en årlig Skolefritidsordningernes Dag, men ikke de sidste to-tre år, 

hvor der har været meget travlt med den nye skolereform, ”  fortalte Dorthe Lindegaard 

fra styregruppen bag Aktiv Fredag. 
 

Til daglig er Dorthe Lindegaard pædagogisk fritidsleder på Ullerup Bæk Skolen, Afd. Sko-

lesvinget ( altså skolen i Bredstrup-Pjedsted) .  

 

Se flere billeder på næste side! 

https://www.youtube.com/watch?v=UX3b8YJgN5s
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En FC Fredericia fodboldspiller giver autograf 

Masser af spændende fodboldkampe 

Der var små aktivitetsboder, hvor børnene kunne få  

ventetiden til at gå mellem aktiviteterne. 

Der var gang i Zumba dansen. 

Hoppeborgene var en kæmpe succes 
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Højtlæsning på skolens bibliotek fra fredag i uge 41 

I den kolde tid vil der om fredagen i tidsrummet 14.30-15.30 være mulighed for at komme 

med på skolens bibliotek og få læst historie. I stedet for den traditionelle højtlæsning, 

hvor børnene kun lytter, vil vi lave Dialogisk Læsning, hvor den voksne læser højt på en 

særlig måde, så børnene bliver inddraget. 

Denne hyggestund bidrager til at stimulere børnenes sproglige udvikling og ordforråd. 

Læs evt. mere på sprogpak-ken.dk 

 

Personalenyt 

1. august startede Sandra Christensen og Jesper Sørensen i vores fritidstilbud på afd. 

Skjoldborgsvej. Både Sandra og Jesper er ved at været faldet til og udgør nu en del af 

det faste personale i både skole og fritidsde-len på afd. Skjoldborgsvej. Sandra er tilknyt-

tet teamet omkring 0.årgang, mens Jesper er tilknyttet teamet omkring 1.årgang 

 

Nyt fra Superstuen 

Fremadrettet vil vi arbejde med at give plads til, at børnene kan lege gulvlege, spille spil 

alene eller sammen med en voksen. Vi vil give plads til sjove lege, styrke venskaber, give 

børnene lov og plads til at hvile i sig selv. Derudover vil vi arbejde med årets gang. Vi 

starter med efteråret og snakker om, hvad der sker på denne årstid, hvor vi arbejder med 

forskellige materialer. Vi har vores opmærksomhed på, at ikke alle børn selv kommer for 

at være med i aktiviteten –  jo flere vi er, des sjovere. 

 

 

 

 

Medbragt legetøj og mobiltelefon bliver    

udleveret, når man skal hjem fra SFO'en. 
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Nyheder fra 2. årgang 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har forskellige daglige aktiviteter på 2. årgang: 

Vi har fået startet op på træsløjd om torsdagen fra 

15.00-16.00, og der er rigtig mange, der vil deltage. 

Festsalen bruger vi ofte til forskellige lege, danse og 

boldspil samt udklædningslege. 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Aktiviteter 
  

Anita 
Peter 

Festsal 

Kirsten 
Peter 

Festsal 

Peter 
Spilledag Ipads 

Kirsten 
Peter 
Sløjd 

  

Peter 
Festsal 

Vi ønsker alle en dejlig efterårsferie! 
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Fritidstilbud afd. Damvej - 3-6. årgang 

 

Personalenyt 

Velkommen til pædagog og kollega Gülsüm Karaca, som i de kommende 3 måneder er 

vikar for Jacob Busk, som er udlånt til anden opgave.  

 

Besøg af børnehaverne 

I sommerferien havde vi inviteret de forskellige børnehaver i distriktet til at komme på be-

søg. Normalt åbner vi først op på Damvej kl. 14, men pga. ferien havde vi åbent fra mor-

genstunden af. Derfor var det oplagt, at de forskellige børnehaver kunne komme forbi. Vi 

fik besøg af alle inviterede såvel som den private børnehave Eventyrhuset. De små børn 

elskede at få lidt mere plads og var dybt betagede af dyrene. Samtidig var det et stort hit 

for de børn, som gik her fra Skjold og Damvej. De fleste har gået i en af de besøgende 

børnehaver, og det var et kærkomment gensyn med tidligere pædagoger. De voksede 

virkeligt med opgaven, hvor man pludselig skulle tage hensyn til de mindre børn. Hvis det 

er muligt med børn og tid, er det helt sikkert noget, vi vil gentage i de fremadkommende 

ferier.  

 

Damvejs Dag 

Damvejs Dag var en succes, det var fire timer fyldt med glæde og latter. Torsdag den 22-

09-16 havde vi som noget helt nyt det, vi kalder Damvejs Dag. Der var åbent med sno-

brød i bålhytten, og på Byggeren var der hønseskid, dåsekast og pool fiskedam. Ude på 

terrassen havde vi ting fra de kreative værksteder og popcorn, kaffe og kage til salg. Der 

blev vundet en masse lækre fine præmier, så der var ikke mange, som gik tomhændede 

hjem. Gevinsterne til de forskellige aktiviteter havde vi været så heldige at få sponseret 

fra forskellige forretninger i Fredericia.  

Formålet var at skrabe penge sammen til børnene, så vi til næste år kan lave en lidt stør-

re tur ud af huset, og med dette arrangement er vi kommet tættere på målet. Vi tænker, 

at dette er en tilbagevendende aktivitet, som skal køre hvert år.   
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Kommende aktiviteter på Damvej 

 

- Medindflydelse og fællesskab 

Som noget nyt vil vi indføre månedlige børnemøder, hvor medindflydelse er på dagsorde-

nen. Her vil vi sammen med børnene sætte fokus på demokrati og forståelse for demo-

kratiske processer. At de har ret til at blive hørt og have medindflydelse på egen hverdag 

og de fællesskaber, de indgår i, og derved give dem muligheden for at præge egen hver-

dag og give dem ejerskab for den klub, de er en del af. 

 

- Madtilbud 

Vi har lavet et nyt tiltag med hensyn til vores madtilbud om eftermiddagen. I lige uger er 

vores bålhytte åben, hvor vi griller. Maden varierer alt efter sæson, så der eks. bliver ser-

veret suppe på en kold vinterdag. I ulige uger er vores madtilbud i baren og består af 

f.eks. yoghurt m/müesli, knækbrød, nøddemix, boller, råkost, frugt osv. 

 

 

 

 

 

Værkstedet - Kreativt Liv   

Vi går efteråret og julen i møde, som også betyder julegavetid på værkstedet. Børnene 

kan lave gaver både til søskende, forældre og bedsteforældre. Vi pakker gaverne ind i fint 

julepapir. Planen over hvilke kreative gaver, der kan laves, kan ses på kalenderen, der 

hænger på værkstedet ” Kreativt Liv ” .   

 

Nyt fra Byggeren 

På Byggeren har vi igennem den seneste tid haft fokus på at få alle vores huse besat. 

Det er stort set lykkes nu. Vi har derfor 14 små hytter, som er velbesøgt og med hver sin 

lille gruppe af indretningsarkitekter fulde af gode idéer. Nogle sørger for at lave små Ipad 

holdere, mens andre finder på alternative hylder af brændestykker. Alt sammen har det til 

fælles, at husene skal blive så hyggelige som muligt.  Nogle af børnene har fået små 

møbler med hjemmefra, og der er endda nogle, som allerede nu tænker på tæpper, så de 

kan holde varmen til vinter. Det giver en dejlig aktivitet på Byggeren i en tid, hvor vejret 

måske ikke lige inviterer til udendørs leg.    
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Efteråret er ved at være over os. Vi skal til at have   

lukket ned for vores dejlige swimmingpool, som i år  

har været flittigt brugt her i sensommeren. Vi glæder 

os allerede til, at den åbner igen næste år! 

 

 

Efteråret betyder også, at der er en masse praktiske ting, der 

skal laves udenfor det næste stykke tid, så vi er klar, hvis det 

skulle blive rigtig vinter med sne og frost. Det betyder, at vi 

skal have set alle husene efter og have lappet tage og sat de sidste brædder på hist og 

her. Så hvis der sidder en forælder eller bedsteforælder der ude med de vilde håndvær-

ker skills, og lidt ekstra tid til overs, så må du/I meget gerne henvende jer til Andreas eller 

Brith. For så kunne vi godt bruge en ekstra hånd til dette, da mange af vores huse lige 

skal have et ekstra touch for at blive helt vinterklar.  
 

Selv om det bliver efterår, så er der stadig fuld gang i aktiviteterne udenfor på Damvej. 

Der kan stadig rides hver mandag og onsdag, hvor vores ridelærer kan trække børnene 

rundt, ind til de kan styre hesten selv. Hvis man ønsker at ride, så er det eneste krav, at 

der skal være en udfyldt ridetilladelse, som kan hentes og udfyldes på Damvej.   

 

 

 

 

 

 

Man kan også tage kaninerne med på en gåtur, så de får deres daglige motion, eller 

hjælpe med at fodre vores fugle, høns og marsvin. Herudover er man altid velkommen til 

at bruge tid sammen med dyrene, da de elsker at blive snakket med. 

Hvis man har forslag eller ideer til sjove ting, man kan lave sammen med dyrene, eks. ”

Kanin-væddeløb ”  eller ” Sæt hestenes manker flottest ” , så kom og henvend jer til An-

dreas eller Brith, så ser vi på, om ikke det kan blive en realitet.  
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 Tilbage til 

forsiden 

Aftenklub 
 

I Aftenklubben sker der hele tiden sjove ting og sager. Tirsdag i uge 40 havde vi lagkage-

løb: Der blev gået til den med de poster, der skulle gennemføres for at kunne ende op 

med den flotteste og mest velsmagende kage.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver aften i Aftenklubben er der en aktivitet, som man kan være med til. Det kan være alt 

fra lagkage-løb, til kreative aktiviteter på værkstedet. Man er også mere end velkommen 

til bare at komme og hænge ud med sine venner, hvis man hellere vil det. Nu da vi går en 

koldere og mørkere tid i møde, vil der nogle aftner også være mulighed for "gyser leg" på 

Byggeren for dem, som tør.   
 

Tirsdag og torsdag op til efterårsferien havde vi ” Bag for en sag ” , hvor vi bagte og  

solgte det i Aftenklubben.  
 

Tirsdag d. 25. oktober holder vi Halloween aften, så der vil være gevinst til den bedst ud-

klædte. Er der nogle ønsker til andre aktiviteter, er man velkommen til at gå til en af de 

voksne fra Aftenklubben og fortælle om sin ide.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle børn og forældre en god efterårsferie! 

Mange Hilsner fra  

Personalet på Damvej 
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Afdeling Skolesvinget 

 

Efterårsferien er nu over os, og det betyder, at vi allerede er langt inde i et nyt skoleår. 

Den meget omtalte skolereform er vi ved at have godt implementeret på Skolesvinget, og 

det betyder, at vi nu kan begynde at arbejde med indholdet af skolereformen. Fx er lære-

re og pædagoger begyndt at arbejde med Meebook, der er digitalt planlægningsværktøj 

af undervisningen.  I Meebook laver vi undervisningsforløb og opstiller mål for eleverne.   

Et andet sted, hvor skolereformen også er ved at falde på plads, er i den understøttende 

undervisning.  Vores USU bånd omkring kl. 12.00 giver mulighed for, at vi kan lave aftaler 

med Den Kreative Skole, som bl.a. tilbyder musikalsk forskole til vores elever i indskolin-

gen. 

 

Vi har også haft et lille fodboldprojekt med BPI, som har resulteret i, at fodboldtrænere er 

mødt op på skolen og har trænet vores elever. Stor tak til BPI for dette samarbejde. 

Seneste tiltag er endnu et samarbejde med Den Kreative Skole, hvor nogle af vores ele-

ver er begyndt at spille på tværfløjte i den understøttende undervisning. 

 

LSP undersøgelsen 

I sidste skoleår deltog alle elever, forældre og personale i en stor kortlægningsundersø-

gelse LSP. Denne undersøgelse arbejder vi bl.a. videre med i Afdelingsrådet og i alle år-

gangsteamene. På Skolesvinget har vi valgt følgende overskrifter for vores indsatser: 

FAGLIGHED og SAMSPIL 

Alle klasser skal nu igangsætte indsatsområder under disse to overskrifter. Jeg glæder 

mig til at følge arbejdet med disse indsatser. Indsatsområderne kan være forskellige fra 

klasse til klasse, alt efter hvad klassens resultater viser. 

 

Indsatser i 2016-17. 
 

” D ET ER FEDT AT LÆRE ”  

Blandt vores indsatsområder i 2016-17 er faglighed, og her tænker vi bl.a. på, hvordan vi 

giver alle elever mulighed at udvikle deres faglige niveau. Vi vil bl.a. gennem holddannel-

se give mulighed for, at eleverne kan undervises på forskellige niveauer. Elevernes moti-

vation for læring er altafgørende for, at vi kan øge deres faglige niveau. Derfor har vi fo-

kus på, at elever skal have lyst til at lære. ( fortsættes på næste side... )  
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Vores kommende skolefest d. 18/5 2017 vil have temaet ” DET ER FEDT AT LÆRE ”   

I ugen op til skolefesten skal vi arbejde med dette emne, og forhåbentlig vil forældre og 

elever opleve en skolefest, som summer af lyst til læring. 

 

 

 

 

 

 

Billedeksempler på ” Det er fedt at lære ”  

Naturfag: 

Fredericia Kommune har naturfag som et indsatsområde. På Skolesvinget arbejder vi 

bl.a. med dette ved, at vi har indrettet et natur/teknik lokale. Samtidig opfordrer vi vores 

klasser til at flytte undervisningen ud af klasselokalet –  eller som de har gjort på 6. år-

gang, nemlig flyttet undervisningen til Trelde Næs. 
 

Her følger en lille beskrivelse fra 6. årgangs undervisning på Trelde Næs: 
 

Efteråret har været god ved os i år. 6. årgang har igen i år lagt undervisningen på Trelde Næs. 

Og vejret har artet sig i en grad, så undervisningen udenfor har været en fornøjelse. Vi har arbej-

det med måling af højder på forskellige ting uden brug af målebånd, men især på træer.  

Eleverne har arbejdet med læren om sten, og i de næste uger står den på svampe og andet godt 

i skovbunden i efteråret. 

Vi har forsøgt os med brugen af MAPOP. Et internetbaseret program, hvor der lægges en rute 

med opgaver, som så løses via smartphones. Internettet på Trelde Næs viser sig desværre at 

være lidt ustabilt.  

Vi fortsætter med undervisning på Næsset og nyder, at vejret er så godt, som det er –  men lader 

os ikke forstyrre, selvom det måske ikke varer ved. 
 

 

Jeg vil gerne ønske alle en god og velfortjent efterårsferie. 

Tak for godt samarbejde til elever, forældre og personale. 
 

Lars Andersen 

Afdelingsskoleleder 

Afd. Skolesvinget 
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Fritidstilbud afd. Skolesvinget - SFO og Oasen 
 

Vi er kommet godt i gang med skoleåret og har gang  

i mange fine aktiviteter. Vi øver os i at blive gode til at 

sætte vores aktiviteter og billeder på tabulex.  

Jeg håber, det kan være med til, at I som forældre får 

en god indsigt i, hvad jeres barns eftermiddagstimer 

går med. 
 

Majse og Christina har været på kursus i udeliv, og vi 

har derfor fået sat os en fast ugentlig båldag, hvor der 

bliver kokkereret mange sjove ting. Børnene hjælper 

os med at save brænde og forberede måltidet.   
  

 

 

I september havde vi et samarbejde med BPI, hvor 

der kom tre trænere og lavede sjov træning med 

alle de børn, der havde lyst at deltage. Det var en 

god dag, og mange af børnene deltog. 
  

 

 

Helle og Annie er i Oasen med hver to dage i ugen. Vi har god tilslutning fra vores store 

skolebørn, og det er dejligt med jeres opbakning :- )  
 

I uge 43 skal vi arbejde med Halloween tema, det bliver UHYGGELIGT! 
 

Vi kommer til at sige farvel til Chamjuree i uge 42, og Kenneth stopper som studerende  

d. 30/11. Det betyder, at vi får en ny voksen pr. 1/12, da vi ikke har fået tildelt en         

pædagogstuderende i denne omgang.  
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Skovlodden 
 

Der er fuldt tryk på dagligdagen, og vi laver mange spændende ting i personalegruppen, 

som er med til at udvikle vores praksis og gøre dagen for jeres børn endnu bedre  

Vi arbejder med fælles tiltag på distriktsniveau, hvor vi bl.a. arbejder med et fælles børne-

syn, makkerpar og positioneringer. Det er udvikling af praksis, som er i fokus. 

I vores makkerpar er vi sammen med Ulleruphave og Klokkefrøen. Alle personaler og 

børnegrupper mødes på kryds og tværs for at lære hinanden at kende og dele viden om 

vores praksis. 
  

 

Fælles naturdag med vores makkerpar, 

hvor vi arbejdede med krop og hjerne.  

På billedet blæser Zander luft i en lunge. 
  

 

 

Her på billedet har vi en fælles dag i hallen 

med levende guitarmusik. 

 

 

 

 

Vi har fået et fint nyt dukkehus til vores fælles-

rum, det er der vældig rift om… og legen går på 

kryds og tværs, dejligt :- )  
  

 

 

Vi siger tusind tak for de fine roser og kommentarer, som I forældre gav os til forældre-

mødet d. 29/9. Vi oplever at have nogle dejlige dage i Skovlodden, og der er ingen tvivl 

om, at jeres opbakning er vigtig i samarbejdet med jeres børn, TAK! 
 Tilbage til 

forsiden 



 

Side 23 

Afdeling Nørre Allé 
 

Vi er i fuld gang med et nyt skole- og arbejdsår. Renoveringen af skolen er ved at være 

afsluttet i denne omgang. Det er blevet et rigtig godt resultat –  og ret fantastisk, at vi har 

kunnet kommet så langt rundt på skolen. Vi er kommet rundt i alle klasser, på alle gange, 

i Tumlesalen, i alle faglokaler, på lærerværelset og på fællestoiletterne ved Tumlesalen 

og i Fællesrummet. Vi glæder os til at tage de sidste lokaler i brug. Det ” gamle ”  biologi-

lokale er ved at blive færdiggjort, så det kommer til at fungere som et ” multi-lokale ”  for 

os, så det kan bruges til flere fag og i andre sammenhænge f.eks. biologi, geografi, histo-

rie, MOT m.m. Alt i alt et stort og flot løft til vores skole. 

 

Vores ”nye ”  Tumlesal 

 

 

 

 

 

 

                        Multilokale klar til at blive indrettet 

 

Vi står stadig med nogle udfordringer. Vi ville gerne have haft de indvendige døre med i 

renoveringen sammen med nye gardiner, elevtoiletterne i alle klasser m.m., men det kun-

ne vi desværre ikke få plads til i budgettet. Nu prøver vi at søge nogle kommunale puljer 

vedr. renovering af toiletter og udendørs arealer, hvor Fredericia Kommune har afsat 

nogle puljer til disse formål. Der er selvfølgelig ingen garanti for, at vi bliver tilgodeset –  

men vi prøver! 
 

Vi har på Nørre Allé startet skoleåret med 37 elever flere end sidste år, så nu er vi 366 

elever. Vi har flere elever fra de andre skoledistrikter –  i øjeblikket er dette tal oppe på 

91 elever.  

Det er dejligt at mærke den gode stemning på skolen til daglig, hvor jeg oplever masser 

af elever, der arbejder flittigt med deres opgaver ( se billeder )  m.m.  

Nogle af de vigtige elementer på vores skole er, at vi i fællesskab med de unge opnår en 

høj grad af trivsel FOR ALLE og kan opbygge den indre motivation –  så vi kan få gang i 

læringen hos hver enkelt elev. 
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Evalueringen af en række danske projekter ( n ogle vist i TV )  har vist, at intensive læ-

ringsforløb kan understøtte forskellige elevgruppers faglige, sociale og personlige udvik-

ling. Derfor har vi to lærere ( Lisbeth og Joan)  med til at udvikle et turboforløb på kom-

munalt plan, hvor det netop skal handle om at give et mere målrettet løft til en gruppe ele-

ver, som har brug for ekstraordinær indsats for at kunne komme godt i gang med den 

faglige indlæring. De intensive læringsforløb har fokus på læring, selvværd og udvikling af 

kompetencer f.eks. inden for dansk og matematik. Jeg kan endnu ikke sige noget om, 

hvad det kommer til at betyde på Nørre Allé.  

 
 

 

 

Aktive elever fra 9.i 

 

 

 

Det er mit indtryk, at langt de fleste elever/klasser er kommet godt i gang med skoleåret.  
 

7. klasserne startede med at tage i Troldehuset, så de kunne lære hinanden lidt bedre at 

kende. Nu glæder vi os til, at 7. klasserne bliver klar til at starte på elevcaféen efter efter-

årsferien. 

8. årgang har gang i lejrskoler, uddannelsesparathed og samarbejde med ungdomsud-

dannelserne.  

Jeg tror, at vi er én af de eneste folkeskoler i Fredericia, som stadig har elever i praktik på 

9. årgang. Vi fastholder dette, fordi vi tror på, at der er mange værdifulde oplevelser for 

de unge mennesker i forhold til at møde på en arbejdsplads og få nogle meget anderle-

des oplevelser end at gå i skole.  Det handler også på 9. årgang om at blive uddannel-

sesparat og i det hele taget at få godt styr på de fremtidige planer.  
   

Valg til Ungebyrådet 

Alle de unge mennesker har fået information om Ungebyrådet, som der er valg til i uge 

47. De har hørt om Ungebyrådets arbejde både i klasserne, gennem udleverede materia-

ler og til en fællessamling i Tumlesalen, hvor der var nogle unge fra det nuværende Un-

gebyråd og fortælle om arbejdet. Har det betydning?? JA, det har stor betydning, for der 

er stor bevågenhed fra politikernes side i forhold til, hvad Ungebyrådet udtaler. Så jeg vil 

gerne opfordre interesserede til at tilmelde sig til ” valg-kampen ”  til Jan Gade Thomsen 

på skolen eller på skolens kontor. 
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Fordybelsesuger  

Vi har fået lov til af skolebestyrelsen i nogle få uger og på enkelte dage i løbet af skole-

året at omlægge vores undervisning, så vi har lidt kortere skoledage for eleverne. Vi spa-

rer IKKE på lærertimerne –  da lærertimerne blot bliver flyttet op tidligere på dagen. Nog-

le af de gode grunde til dét er, at eleverne kan få to lærere med i nogle af deres timer, og 

der bliver bedre mulighed for at komme ud af huset, eller hvad man nu vælger. 
 

IT & mobiltelefon på Nørre Allé 

Teknologi er på mange måder ganske fantastisk… men vi skal naturligvis være meget 

opmærksomme på, hvordan vi bruger det. Vi er efter renoveringen i fuld gang med at sik-

re, at vores tekniske udstyr i klasserne fungerer optimalt. Det har i nogle situationer været 

nødvendigt at udskifte de ældre Smartboards med nye tavler, højttalere og projektorer. 
 

Mobiltelefon: Vi arbejder som udgangspunkt med meget få –  men grundlæggende reg-

ler. Mobiltelefonen skal være slukket i undervisningstiden, med mindre lærere/

pædagoger tillader brugen. Lærerne/pædagogerne bestemmer reglerne i de enkelte klas-

ser, og derfor kan de til enhver tid ændre på reglerne vedr. telefonerne. Ellers er jeg ret 

sikker på, at I allerede har hørt om de fastsatte regler for hver enkelt klasse på de foræl-

dremøder, som på nuværende tidspunkt er afholdt.  
 

IT: Alle elever på afdeling Nørre Alle kunne efter sommerferien få udleveret Chrome-

books, som vi har vurderet som et rigtigt godt værktøj til de unge mennesker –  både i det 

daglige arbejde, arbejdet frem mod afgangsprøverne på 9. årgang og i et perspektiv frem 

mod ungdomsuddannelserne.  
 

Jeg har dog en bøn til jer, forældre. Der er nogle elever, som udsætter den udleverede 

Chromebook for en hård behandling. Det koster os mange penge at kunne give det her 

tilbud til alle, så jeg vil gerne opfordre til, at I som forældre er lidt behjælpelige med at 

sørge for, at den udleverede Chromebook kan holde i flere år… Det kan selvfølgelig ende 

med, at vi er nødt til at inddrage Chromebooks for de enkelte, som ikke kan finde ud af 

det. Jeg håber IKKE, at det bliver nødvendigt! 

Der er ganske få elever ( ca. 3% ) , der har fravalgt muligheden for at låne en Chrome-

book, fordi de selv medbringer, og det er naturligvis helt ok –  så længe de har de apps, 

som bliver brugt i undervisningen. 
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Forældremøde på 7. årgang 

Afdelingsrådet og personalet har besluttet at afholde et ekstra forældremøde for hele   

familien på 7. årgang d. 26/10 2016, hvor der vil være et skarpere fokus på fællesskab 

og ” lær din skole at kende ” .  

Der vil både være foredrag, rundvisning, fællesspisning, præsentation af linjer m.m. 

Særskilt invitation og tilmelding udsendes til 7. årgang. 

 

Jeg ønsker alle en rigtig god efterårsferie! 

 

Nils Jørgensen 

Afdelingsskoleleder 

Afd. Nørre Allé 

 Tilbage til 

forsiden 
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www.facebook.com/ullerupbaekskolen 

  

Tlf. 7210 6240  

 

 

Afd. Skolesvinget  

Skolesvinget 3  

Afdelingsskoleleder  

Lars Andersen  

Tlf. 7210 5073  

Jan Th. Voss  

Distriktsskoleleder  

Tlf. 7210 5821  

 

Afd. Skjoldborgsvej  

Skjoldborgsvej 25  

Afdelingsskoleleder  

Anne Bodil Jensen  

Tlf. 7210 5922  

Glenn Ullerup  

Administrativ leder  

Tlf. 7210 5822  

 

Afd. Nørre Allé  

Nørre Allé 5  

Afdelingsskoleleder  

Nils Jørgensen  

Tlf. 7210 5921  

God efterårsferie! 

http://www.facebook.com/ullerupbaekskolen

