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Side 2 

Distriktsskoleleder Jan Th. Voss 
 

Kære elever, forældre og medarbejdere 
Så blev det efterår, og farverne skifter. Måske er det lidt   
mørkere, måske lidt mere ruskende og koldere.  
Men det er også smukt og friskt! 
 
Vi sender eleverne på efterårsferie med rigtig god stemning  
og efter en rigtig god start på skoleåret. 
 
Glæd jer til at læse om de spændende oplevelser, vi indtil nu har været igen-
nem. God fornøjelse med ”Skolenyt”. 
 
Folkeskolerne får flere penge! 
Politikerne i Fredericia er enige om, at børne- og ungeområdet skal løftes! 
Det betyder, at vi får midler til at ansætte flere lærere og pædagoger.  
Det betyder, at Fredericia Kommune har indgået aftale med Læreruddannel-
sen om, at de lærerstuderende kan få ansættelse på vores skoler ved siden af 
deres uddannelse for at støtte op i undervisningen. 
– Og det er vi rigtig glade for. 
 
Daginstitutionerne og skolen arbejder meget tæt sammen. 
Det gør vi, fordi vi vil sikre vores børn og elever en rigtig god og tryg skole-
start. Vi mødes og besøger hinanden på tværs af daginstitutioner og skole for 
at udvide kendskabet til hinanden og for at se, hvor vi kan hjælpes ad. 
 
 Et mål er, at alle børn skal føle det naturligt at komme på skolen, inden de 

starter i skole. 
 Et mål er, at alle familier med udfordrede børn mødes med den bedst muli-

ge forståelse og opbakning fra daginstitutioner og skole, så medarbejdere 
og forældre får det bedst mulige samarbejde om at støtte børnene. 

 
Vores afdelingsskoleledere besøger lige nu daginstitutionerne og fortæller 
børnehaveforældrene om, hvad vi kan tilbyde, og vi taler med dem om, hvad 
de kan forvente, og hvordan de kan støtte deres børn med i overgangen til 
skolen.  
 

 



 

Side 3 

Vi lærer hele livet! 
Billeder fra fernisering i Kløverløkken, hvor børnene 

fra Kløverløkken, Korskærparken og Stjernehuset 
har designet møbler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
     Rigtig god efterårsferie til alle! 
 
                   Venlig hilsen 
                       Jan Voss 



 

Side 4 

Fritidstilbuddene 
 
Tillykke til Pernille Aabom 
Pædagogisk leder på Skjoldborgsvej Pernille Aabom havde 2. august 2017 25 års ju-
bilæum i Fredericia Kommune. Vi ønsker hermed Pernille tillykke med jubilæet. 
 
Pernille har gennem alle årene arbejdet for at give skolebørnene i Fredericia gode 
fritidstilbud/sfo tilbud, og hun har som personaleleder taget vare om sine medar-
bejdere.   
 
Pernille har altid haft øje for børn i udsatte positioner og været nærværende i for-
hold til disse børns behov for et lille kram eller blot et vink i den rigtige retning. 
Legepladsaktiviteter 
 
Renovering og nye legeredskaber 
Der bliver i løbet af efteråret igangsat forskellige legepladsaktiviteter, som rummer 
både renovering af gamle og nyetablering af legeredskaber på vores legepladser på 
Damvej og Skjoldborgsvej. Der vil i den forbindelse blive informeret på forældrein-
tra om arbejdet med opgaven, når disse perioder bliver kendte. 
 
 

Med venlig hilsen 
Tommy Skau 

Distriktsfritidsleder         
 



 

Side 5 

Nyt fra afd. Skjoldborgsvej 
 

Skoleåret er godt i gang, og de første 8 uger er fløjet af sted. Hver dag oplever vi glade 

elever, der går til undervisningen med iver og stort engagement. Fællesskabet på de en-

kelte årgange betyder rigtig meget for vores skole. Det er en fornøjelse at deltage i mor-

gensamlingerne rundt omkring og se, hvordan sang, musik, oplæsning og forskellige fag-

lige elementer fra dansk, matematik, engelsk og naturfag danner optakten til en spæn-

dende og varieret skoledag. 

 

Afdelingsrådet 

Det nye afdelingsråd er trukket i arbejdstøjet. Christina Vejle Olesen er valgt som for-

mand, og Helene Vig Thomsen er valgt som næstformand. På det første møde var ho-

vedpunktet ” Børns færdsel på de sociale medier ” . Afdelingsrådet undersøger blandt 

andet muligheden for at arrangere et foredrag om dette højaktuelle emne for forældre-

gruppen med en foredragsholder fra Børns Vilkår. Tak til alle jer forældre, der har valgt at 

være en del af afdelingsrådet i dette skoleår og på den måde være med til at arbejde for 

en endnu bedre skole. Jeres indsats betyder rigtig meget for både elever og personale på 

skolen. 

 

Åbent Hus d. 31.10. 2017 kl. 14.30-17.00 

Bedst som skoleåret er kommet godt i gang, begynder vi at kigge frem mod indskrivning 

af nye elever til kommende 0. årgang. Som noget nyt i år har Lars Andersen fra Skole-

svinget og jeg været på besøg i daginstitutionerne på et forældremøde for forældre til 

børn, der skal i skole til sommer. Her har vi præsenteret Ullerup Bæk Skolen og givet in-

formationer om indskrivning. Derudover holder vi Åbent-Hus på begge afdelinger tirsdag 

d. 31.10. kl. 14.30-17.00, hvor forældre og børn kan komme og se skolen og tale med læ-

rere og pædagoger om skolestarten. Vi håber, at rigtig mange vil tage imod tilbuddet.  

 

Fællesskaber og hjælpsomhed 

Fællesskaber betyder rigtig meget hos os. Det er så vigtigt, at alle er en del af og har en 

plads i fællesskabet.  Samtidig vil vi også i dette skoleår fortsætte vores fokus på hjælp-

somhed.  



 

Side 6 

Åben Skole   
Vi har indgået rigtig mange partnerskaber med eksterne aktører, foreninger og    
virksomheder.  
 
Vi har et udvidet samarbejde med Den Kreative Skole, hvor elever modtager solo-
undervisning i musik i den understøttende undervisning. 15 elever på 3. årgang 
modtager hver uge undervisning i saxofon, slagtøj og trækbasun, og på 2. årgang 
har lærere fra musikskolen startet et Spirekor op. 
 
Elever og lærere fra 6. juligarden har været på besøg og givet koncert på 3. årgang. 
6. årgang har været med i et Luther-projekt, og 5. årgang er i fuld gang med skole-
skydning.  
 
Herunder kommer 3 eksempler på projekter i undervisningen, hvor undervisningen 
foregår i et samarbejde med eksterne aktører. 
 
Jeg vil slutte med at ønske alle elever og forældre en rigtig god efterårsferie. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Flotte genbrugsblomster og sjove toiletrul-
lefigurer fra arbejdet med skraldiaden.  
Læs mere om skraldiaden på næste side 

Anne Bodil Jensen 
Afdelingsskoleleder 
Afd. Skjoldborgsvej 



 

Side 7 

Skraldiade på 0. årgang 
På 0. årgang har vi i det sidste 4 uger arbejdet med emnet affald/skrald. Vi har væ-
ret en del af en skraldiade, som er en kampagne for børn om affald. Vi har igennem 
forskellige aktiviteter snakket om affald og genbrug.  
 
Vi har lært skraldehelten Reno at kende, og han har sendt et brev til os hver uge. Vi 
har læst gode historier om Reno, Dyret, Ligegyldia og Robert Rå. Alle elever på 0. 
årgang er blevet affaldsdetektiver og hjælper Reno med at holde naturen ren. Vi har 
undervejs i vores arbejde med emnet været ude og samle en masse affald på sko-
len. Affaldet blev sorteret, imens vi snakkede om, hvad det var, og om det kunne 
genbruges. Eleverne var bare rigtig dygtige. Vi har lavet flotte blomster af gamle avi-
ser og brugt sølvpapir fra elevernes madpakker. De hænger og pynter så flot ved 0. 
årgang sammen med ”Dyret”, som eleverne har lavet af tomme toiletruller. 
 
Onsdag d. 4/10 sluttede vi vores affaldsemne af med at være til det store Skraldia-
deshow i Fredericia Idrætscenter. Her mødte vi både Reno, Dyret, Ligegyldia, Robert 
Rå og den underlige Nullermand. Alle elever havde til showet lavet en super flot pa-
pirshat, som de havde pyntet flot med plastikposestrimler. Eleverne havde hver især 
lavet et fint musikinstrument af tomme skolemælkskartoner, som var blevet pænt 
pyntet med gamle reklamer. Hele showet startede med, at vi havde indmarch, hvor 
der blev spillet musik for os. Under forestillingen blev der rigtig lagt mærke til, at 
alle elever fra 0.x spillede super godt med på de forskellige musiknumre. Det var en 
fantastisk god oplevelse.  
 
Alle elever har fået en fin badge og et diplom, som viser, at de er affaldsdetektiver. 
Så nu er de rigtig klædt på til at lære deres familier om affald.  



 

Side 8 

Jagten på fællesskabet  
Vi i 6.G fra afd. Skjoldborgsvej har været med i forløbet, der hedder ‘Jagten på fæl-
lesskabet’. Jagten på fællesskabet er et forløb, som handler om demokrati i alment 
boligbyggeri.  
 
Vi har været i Sønderparken og set og lært en masse om bygningerne og beboerde-
mokrati. Vi har lært meget om, at beboerne har meget at sige i Sønderparkens fæl-
lesskab, og at de faktisk bestemmer meget. Vi har også været igennem et forløb, 
hvor Mira fra DAC kom og underviste os i Minecraft, hvor vi skulle bygge ting, som vi 
syntes, der manglede i husene eller i kvarteret. Her skulle vi komme med forslag til, 
hvordan man kunne gøre det bedre, og hvordan man kunne få beboerne til at kom-
me ud og snakke lidt mere med hinanden og få mere trivsel med hinanden.  
 
Vi blev vist rundt i Sønderparken af Jens Christian, Direktør for Boli.nu i Fredericia. 
Han fortalte om nogle af de ting, de har lavet om i Sønderparken. Derefter var vi i 
det nye Aktivitetshus, hvor han holdt et oplæg for os, fortalte om beboerdemokrati 
og at det var beboerne, der havde bestemt, hvad de ville have lavet om. Der er 
mange af os, der bor i alment boligbyggeri, og det var spændende for os at høre, at 
beboere, der bor i almene boliger, kan bestemme så meget. 
 
Jagten på fællesskabet har været meget sjovt og har fået os til at forstå og tænke 
mere sammen om, hvordan vi kan gøre skolen bedre for alle elever og lærere. 
 
Skrevet af: Maya, Laura, Afnan og Cecilie 6.G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.G foran aktivitetshuset i Sønderparken 



 

Side 9 

FIFA 11 for Health  
I ugerne 36-47 kører der et projekt i idrætsundervisningen på 5. årgang,               
som hedder FIFA 11. FIFA 11 er et projekt lavet af SDU, DBU og FIFA for at fremme 
mest af alt trivsel og aktivitet i forbindelse med fodbold. Dog er der også rigtig man-
ge andre temaer undervejs. 
 
Hver uge har eleverne to x to timers idræt. Til de første to timer træner vi spil fod-
bold-delen. Her er der fokus på forskellige færdigheder i alle spillets områder. De 
sidste to idrætstimer om ugen bliver brugt på spil fair-delen. I denne del har fokus 
været på temaer som trivsel, sundhed, opvarmning, aktivitet, fair-play og respekt i 
forbindelse med fodbold.  
 
Hver time starter med en fast opvarmning, som eleverne har lært, og de slutter af 
med en lektie, de skal lave til næste gang. Det kan fx være at stå og lave afleveringer 
med indersiden til en kammerat, søster, bror eller forældre derhjemme for at øve 
inderside afleveringer. Det kan også være, at lektien går ud på, at man i stedet for at 
tage bussen i skole vælger at cykle eller gå. 
 
Det vigtigste er, at eleverne får spillet en masse fodbold, men også at eleverne har 
det sjovt undervejs.  
 
Af Søren Andersen  - idrætslærer på 5. årgang 



 

Side 10 

Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej 
 
Nu nærmer efterårsferien sig med raske skridt, og i fritidsdelen vil den fælles     
feriepasning denne gang foregå på afdeling Skjoldborgsvej. Personalet fra både 
Skjoldborgsvej og Damvej glæder sig til at give børnene en god uge med spænden-
de tilbud og aktiviteter, som vil være en blanding af diverse tilbud på og uden for 
Skjoldborgsvej.  
  
Fokus på udeliv og udeaktiviteter: 
Vi har i en periode haft fokus på, hvordan vi udnytter udearealer-
ne bedst muligt i vores pædagogiske arbejde. I den forbindelse vil 
vi fremadrettet tilbyde børnene forskellige former for voksenstyr-
rede udeaktiviteter 2-3 gange i ugen. Dette efterår vil der tirsdage 
og torsdage blive tilbudt udeaktiviteter til børnene.   
 
Det kan være mange forskellige aktiviteter så som at snitte en 
pind eller en figur, måske en lille tryllepind og andre snittelige 
redskaber. Der vil blive mulighed for forskellige lege og aktiviteter som f.eks. bålakti-
viteter med og uden mad. Fredage i lige uger vil der være en bålaktivitet, hvor børe-
ne kan lave mad på bål og være med til hele processen.  
 
Praktikvejlederuddannelse for de vejledere som har studerende: 
Pædagogstuderende i lønnede praktikperioder er en del af hverdagen i alle vores 
fritidsafdelinger. Det er både spændende og inspirerende at have studerende, men 
det er også en opgave, som kræver meget af praktikvejlederne. Derfor har vi priori-
teret at sende vores vejledere på praktikvejlederuddannelse fra d. 6. november og 7 
uger frem. I den forbindelse har vi i september ansat Rikke Holm i en midlertidig 
stilling på 30 timer i en kombineret stilling på henholdsvis Skjoldborgsvej og Dam-
vej. Rikke er uddannet pædagog og praktikvejleder og har adskillige års erfaring 
som henholdsvis pædagog og praktikvejleder. Hendes primære opgave i perioden er 
at varetage alle opgaver og eksamener med de studerende.  
 
 



 

Side 11 

Fredagsparty i Fritid 

Hver fredag har vi godt gang i vores festsal. Det er blevet en tradition, at vi går i festsalen 

kl. 14 og giver den gas. Børnene er helt vilde med at danse og deltage i Just Dance på 

storskærm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiv Fredag 

Fredag d. 15. september havde hele 2. og 3. årgang en anderledes skole- og SFO/klub 

dag udendørs på stadion - Monjasa Park. Børnene var delt op i forskellige sportsgrene og 

fulgte et planlagt program.  

Vi havde en fantastisk dag med glade børn og voksne, som aktivt fulgte med i de forskel-

lige sportsgrene og heppede på hinanden, når der var kamp om pokalen. 

Tusind tak til både børn og voksne for deres store engagement og gode humør. 



 

Side 12 

I SFO på 2. årgang er vi i gang med forskellige og (ind imellem)                                
udfordrende aktiviteter! 
Børnene har lært at bruge rulleskøjter. Vi står på stylter og kænguru-stylter. Boldspil 
i skolegården og på multibanen er stadig en meget eftertragtet aktivitet på alle års-
tider. 
 
Indenfor i SFO er vi gået i gang med kreative sysler, såsom at pynte kasketter med 
maling og bogstaver. 
 
Vi har også indrettet nye "hjørner" til gulv-lege i læringsrummet, hvor vores nye 
trælegetøj er placeret.  I samme rum har vi indrettet to reoler med legoklodser, plus
-plus, træklodser og masser af LEGO samt flere tæpper, som børnene kan bruge på 
gulvet. Ligeledes har vi ændret de andre reolers indhold, så de passer til børnene 
behov for leg og færden, såsom LEGO Friends, dukkehuset, bøger mm. 
     
I efteråret vil festsalen summe af klæd-ud-tøj, musik og drama. Børnene er meget 
opsat på at skabe hygge og uhygge for andre besøgende børn! Endvidere vil vi ind 
imellem køre med fjernstyrede biler i salen. 
 
Rolf fra 2.Fs bedstefar har været utrolig sød og bygget et meget flot og stærkt duk-
keteater til SFO. Et stort TAK skal lyde fra hele SFO for det flotte arbejde.  
Vi vil i oktober måned male dukketeateret og producere hånddukker og andre re-
kvisitter til teateret. 
 
Fra uge 43 vil vi tilbyde børnene en ugentlig tur til Damvej, som vil finde sted om 
torsdagen. 
Hver fredag tilbyder vi børnene en iPad eller brug af deres egen telefon i SFO under 
kyndig vejledning og overvågning af en voksen. 
 
Børnene kan også færdes i den "gamle" SFO, hvor 0. kl og 1. kl. holder til. Der vil 
være en synlig voksen fra 2. årgang. 



 

Side 13 

Damvej 
 

Damvejs Dag 2017 
Endnu engang var den årlige Damvejs Dag en succes. Onsdag d. 23. august havde vi 
for andet år i træk det, vi kalder Damvejs Dag. En helt fantastisk dag/aften fra kl. 
17.30-20.00 med hygge og samvær med mange sjove aktiviteter. Man kunne bl.a. 
bage snobrød i bålhytten, fiske i fiskedammen samt gamble på den meget populære 
aktivitet hønseskid.  
 
Som noget nyt på programmet i år havde vi ”Hvor mange skumfidusser kan du have 
i munden på én gang?”, Elastik skydning, hulmand og kage konkurrence. På terras-
sen havde vi igen vores lille café Damvej med salg af popcorn, kaffe, juice og kage. 
Der blev vundet en masse lækre fine præmier, så der var ikke nogen, der gik tom-
hændede hjem, og der var da også lang kø ved uddeling i præmiehuset. Igen i år var 
vi så heldige at få gevinsterne til de forskellige aktiviteter sponseret fra forskellige 
forretninger i Fredericia – tak for det.  
 
Til sidst er der blot at sige, at vi ser frem til at byde jer velkommen til 
Damvejs Dag igen til næste år. På gensyn! :-) 



 

Side 14 

Aftenklubben på Damvej 
Ændring af åbningstider i Aftenklubben til kl. 17.30 - 20.30 i perioden d. 1/10 2017 
til d. 31/3 2018. Efter denne periode vil aftenklubben igen have åbent fra kl. 18-21. 
Som noget nyt i Aftenklubben vil vi fremadrettet lave et point system, hvor børnene 
får point for deltagelse i forskellige konkurrencer, og point når man vinder. Den, 
som har flest point, når perioden er overstået, vinder en fed præmie.  
I Aftenklubben har vi hver aften en aktivitet eller konkurrence. Det kan være alt fra 
mad, popcorn, bål, spil, quiz, FIFA eller lygtegemme. Det er kun fantasien, der 
sætter grænsen. I uge 51 skal vi holde julefrokost om tirsdagen og juleafslutnings-
banko om torsdagen. "Psst" der er som altid fede præmier.  
 
Værkstederne                                                                                                                                                                                     
Vi er så småt gået i gang med at lave julegaver, så forældrene bedes vise hensyn, 
når de afhenter børnene i klubben. Traditionen tro har vi igen i år julekalender på 
programmet. Kom og lav din egen kalender i de to sidste uger i november.  
 
På vores Bygger på Damvej går vi store tider i møde. Der er planer om en ordent-
lig omgang fornyelse, og vi arbejder lige nu på flere forskellige muligheder for at for-
bedre vores udeareal. Vi glæder os alle sammen til at se det færdige resultat. Kirsti-
ne og Camilla har brugt rigtigt mange kræfter på at male hestenes fold hvid, så nu 
føles det næsten, som om vi har fået en helt ny hestefold.  
En anden stor ting for mange af børnene er, at fordelingen af husene nu er færdig. 
Det betyder, at en lang række børn har fået muligheden for at hygge sig i sit eget 
hus. Hvis dit barn har fået et hus, er I velkomne til at give dem nogle hyggelige ting 
med dertil. Er det lidt større ting, kan man altid komme forbi os om eftermiddagen. 
Børnene elsker at have mindre møbler, tæpper eller puder liggende.  
En anden ændring, der er kommet den seneste tid er, at vi nu har ridning tirsdage 
og torsdage. Tidligere havde vi det mandag og onsdag, men vi har været nødsaget 
til at ændre det til de to andre dage. Der har været god opbakning til ridningen, og 
både Bella og Charlie får gået nogle ture rundt. 
Nu ser vi frem til, at det bliver vinter, og vi håber på muligheden for masser af go-
de sneboldkampe.  
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Jul på Damvej  
I december måned sker der endnu mere på Damvej.  
                                               
D. 1/12-17 holder vi en juleovernatning for alle, som går i klubben. Vi skal pynte 
klubben op med julepynt, så den er jule-klar om mandagen. Der vil være forskellige 
poster/værksteder, hvor der kan blive lavet julesmåkager og julepynt. Der vil selvføl-
gelig også være julemusik og julesnaks i løbet af aftenen, og vi slutter af med en ju-
lefilm. Tilmeldingerne kommer ud fredag d. 17/11-17 og skal afleveres senest ons-
dag d. 29/11-17.  
 
Hver mandag, onsdag og fredag i december kommer der til at køre "Find Nissen" 
 
Der er julebanko torsdag den 21/12-17  
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Nyt fra afd. Skolesvinget,  
Fristedet, Oasen og Skovlodden 
 
Efterårsferien er nu over os, og det første kvartal af dette skoleår har allerede 
budt på flere gode oplevelser for børn og voksne. 
 
Moesgaard d. 29.8: 
Sidst i august blev alle elever og personale på Skolesvinget hentet af 4 store busser 
og kørt til Moesgaard i Aarhus. Formålet med turen var både faglig og social. Det 
faglige aspekt var selvfølgelig faget historie, hvor eleverne lærte om den tidlige 
Danmarkshistorie.  
Det sociale var at give skolens elever og personale en fælles oplevelse. Fælles ople-
velser er med til at bringe os sammen og styrke fællesskabet på Skolesvinget. 
 
Elever fra 4. årgang har her beskrevet deres tur til Moesgaard: 
Den 29/8 2017 tog hele skolen busserne til Moesgaard Museum. 4. årgang havde 
om jernalderen. Vi lærte, at det kunne være meget farligt at eje værdifulde ting. 
Den vigtigste person, som man havde i landsbyen, var: Smeden. 
Vi så også en film om krig i jernalderen.  
 
Mange af eleverne så den berømte Grauballemand inklusive os på årgangen. Vi så 
våben, voksfigurer, mini film og en masse andet. 4.B var inde et sted, hvor de kunne 
få lov at lege. Nogle af os legede en sjov leg. Der var også en souvenirbutik hvor 
man kunne købe slik og bøger. Man måtte også købe ting for 50 kr. 
 
Hjalte (4.a), Anna Victoria (4.a), Amalie (4.b) og Ronja (4.b) 
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Personaletur til Houens Odde d. 8.9 til 9.9: 
Fredag d. 8.9. lukkede Skolesvinget, Oasen, Fristedet og 
Skovlodden kl. 12.00, og hele personalegruppen tog på en 
personaletur til Houens Odde. 
Formålet med turen havde igen både en faglig og en social 
del. Den faglige del var at sætte fokus på alle de pædagogi-
ske fordele, der er for børnene ved at være på en skole, 
hvor daginstitution, fritid og skole er samlet under et tag. Vi 
havde fokus på vores samarbejde på tværs, og der blev la-
vet forskellige teambuildingøvelser lærere og pædagoger 
imellem. 
Mht. den sociale del så havde vi en fantastisk hyggelig tur, 
hvor fællesskabet blev styrket mellem personalegrupperne. 
 
Elevrådet: 
Elevrådet på Skolesvinget er kommet godt i gang, og deres 
første møde var præget af engagement og interesse for at 
skabe en god skole for alle. 
Til elevrådet er følgende valgt for dette skoleår: 
3. A: Lærke, Mikkel (Liv, suppleant) 
4. A: Hjalte, Lærke (Milad, suppleant), 
4. B: Niels, Dicte (Christian, suppleant) 
5. A: Freja, Jens (Laura, suppleant) 
6. A: Tobias, Victoria, Rebekka (Johan, suppleant) 
Kontaktlærer: Reidun 
 
Elevrådets formand er Freja 5. A 
Næstformand er Rebekka 6. A. 
Repræsentanter i Afdelingsrådet og Skolebestyrel-
sen er Hjalte 4.A og Jens 5. A. 
 
Nogle af de områder, som elevrådet har besluttet at arbejde med i dette skoleår, er: 
 Bedre toiletforhold, måske en kampagne for rene toiletter 
 Trivselsdage, styrke sammenholdet på skolen 
 Flere aktiviteter fælles for hele skolen fx rundbold/stikbold/fodboldturnering 
 Gøre opmærksom på trafikkaos om morgenen, vil opfordre forældrene til at par-

kere ved hallen 
 Kigge på forbedring af fællesarealer som legeplads og fællesrum  
 Lave en oversigt over elevrådets opgaver, så det bliver nemmere at vide, hvad 

det vil sige at være i og have et elevråd. 
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Sproghold på Skolesvinget: 
I Ullerup Bæk Skolen har vi besluttet, at elever til modtageklassen fremover skal ha-
ve et tilbud i et sproghold på Skolesvinget. Det er børn, der ankommer til Danmark 
og ikke taler dansk, der vil blive tilbudt undervisning på Skolesvinget. 
I dette skoleår er der kommet et par elever, og de er kommet rigtig godt i gang. Vi 
har ansat en sproglærer (Birte), som har fået ekstra timer på Skolesvinget for at 
kunne yde disse elever støtte. 
 
Her skal der også lyde ros til vores personale 
og alle de øvrige elever på Skolesvinget, som 
har taget rigtig pænt imod de nye og hjulpet 
dem til rette. 
 
 
 
 
Afdelingsrådet: 
Det nye afdelingsråd har haft deres første møde.  
Følgende sidder i afdelingsrådet i dette skoleår: 
Forældre: 
Rene Wænnerstrøm og Lotte Dohn Rix (begge valgt til skolebestyrelsen) 
Stefan Nüchel (valgt til formand), Heidi Jensen, Nicolai Nygaard, Tina Bergholt Pe-
dersen, Joan Herman, Thomas E Jørgensen og Tina Deleuran. 
Medarbejdere:  
Kathe Alminde 
Elevrådet:  
Hjalte og Jens  
 
Det glæder os meget med den opbakning, vi får fra afdelingsrådet. Vi har nogle rig-
tig gode møder, der er præget af dialog og en nysgerrig og positiv undren. 
Afdelingsrådet har besluttet, at de bl.a. vil arbejde med LSP undersøgelsen, Mobil-
politik, Frugtbod, Timeplan mm. 
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Fritidstilbud afd. Skolesvinget 
 

I fritid er vi kommet godt i gang efter ferien. Vi er begyndt at arbejde i temaer i 
vores ugeprogram, og I vil altid på Tabulex kunne følge med i, hvilke aktiviteter der 
er foregår.  
 
D. 15/9 var hele 2. og 3. klasse til Aktiv Fredag, en rigtig sjov dag med mange akti-
viteter. Vi vandt drengefodbold turneringen, FLOT gået! Viktor havde trænet dem 
godt :-) 
 
I starten af oktober havde vi Disko fest. Det var en rigtig sjov dag for vores børn, 
en aktivitet vi har valgt at lave 3-4 gange om året, og vores Oase børn støder til, når 
de har fri fra skole/eller holder deres egen ;-) 
 
Til november sender vi Majse afsted på uddannelse, der kommer en vikar ind for 
hende. 
 
I Oasen har vi god tilslutning.  
Det er dejligt, at I som forældre (og børn selvfølgelig :-)) vælger os til.  
Det er Majse og Helle, som er de primærvoksne, der er tilknyttet Oasen. 
 
I september blev der produceret æblegrød i store mængder - en rigtig hyggelig dag 
der kunne samle de unge.  
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Nyt fra Skovlodden 
 
Skovlodden har en natur- og bevægelses profil. Vi har meget fokus på den frie be-
vægelse, og hvordan vi kan bruge naturen ind i vores samvær og hverdag.  
 
Vi er også gået med i et projekt omkring børn i madprocesser. Vi vil koble naturen 
ind i madlavningen. Vi har i år haft stor succes med plantekasser, at tænke ”fra jord 
til bord”. Det vil vi have meget mere af til næste år. Mange sanser stimuleres og ud-
forskes i madlavningsprocesser, f.eks. lærte børnene, at eddike er surt, når man skal 
sylte rødbeder.  
 
Hver torsdag har vi et særligt fokus på at inddrage børnene i madlavningen og mad-
planen, vi tilpasser derfor vores madplan til børnene, så vi får så meget ud af det 
som muligt. Det er en rigtig sjov dag :-) 
 
Vores 13 skovugler har deltaget i Skraldiaden og været til Naturfagsfestival i 
Madsby Parken. De har et travlt år foran sig, inden de skal starte i skole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der graves og vaskes kartofler 

 
 
 
 

 

 
Tak for godt samarbejde til alle børn, forældre 

og personale på Skolesvinget,  
Fritiden og Skovlodden. I ønskes  

en god og velfortjent efterårsferie!   
    

         Lars Andersen            Dorthe Lindegaard 
Afdelingsskoleleder           Pæd. Fritidsleder 

Der smages på hindbær,  
som vi selv har plukket 
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Nyt fra afd. Nørre Allé 
 
Nyt skole- og arbejdsår er i fuld gang 
Vi er alt i alt kommet godt i gang med et nyt skoleår med masser af arbejde, men 
også med masser af godt humør. 
 
Den positive fortælling om Nørre Allé 
Vi er stadig meget glade for renoveringen, som vi i de sidste år har fået lov til at 
gennemføre. Tænk, at vi overhovedet fik lov til at renovere – og det er ret fanta-
stisk, at vi har kunnet komme så langt rundt på skolen. Alt i alt et stort og flot løft til 
vores skole. 
 
Nu har vi så fået lov igen: 
 Ungemiljøet er i gang med at bruge 100.000 kr. til gavn for både Ungemiljø og 

skole, hvilket indebærer lidt overdækning i én af de små gårde, forbedrede lys-
forhold både ude og inde, bidrage til at etablere E-sport med stationære compu-
tere, lidt udsmykning m.m. 

 Toiletforholdene i klasserne trænger til renovering, og der er afsat et beløb i det 
kommunale budget – vi regner i øjeblikket på, om vi kan komme rundt i alle klas-
ser. Det håber vi! 

 Udvendige døre og vinduer trænger stadig til udskiftning mange steder, og vi er 
så privilegerede, at vi i starten af det nye år får endnu én større udskiftning – i 
øjeblikket kører der en licitation. 

 Forbedre indeklimaet i alle klasser. Dette er et meget stort projekt med ventilati-
on osv. i alle klasser. Projektet starter efter nytår og strækker sig på skift for 7. og 
8. årg. frem til sommerferien. Nærmere beskrivelse følger. 

 
Nørre Allés elevtal stiger stadig. Vi nærmer os 380 elever, hvilket vil være mere end 
10 elever mere i forhold til sidste år. Vi har fået flere elever fra de andre skoledi-
strikter.  
 
Det er også mit indtryk, at langt de fleste elever og klasser er kommet godt i gang 
med skoleåret.  
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7. klasserne startede med at tage i Troldehuset, så de kunne lære hinanden lidt 
bedre at kende.  Og så er der jo det helt særlige tiltag, som vi har på Nørre Allé med 
vores elevcafé. 7. årg. er sammen med deres lærere kommet flyvende fra start med 
en meget fin arbejdsindsats og god mad – se her et par billeder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. årg. har især gang i lejrskoler, uddannelsesparathed og samarbejde med ung-
domsuddannelserne. Her venter både karakterer og uddannelsesparathedsvurde-
ring, som er nogle af de redskaber, der kan hjælpe de unge mennesker på vej. 
 
9. årg. styrer imod beslutninger om fremtiden efter Nørre Allé – efter nytår bliver 
det jo lagt fast, hvad de unge mennesker skal. I skrivende stund er det dagen før 
terminsprøverne, men mon ikke det har været en god læreproces at prøve det…?? 
 
Vi er hele tiden opmærksomme på at udvikle en god skole med grundlag i trivsel, 
faglighed, dannelse og fællesskab, og vi skal som skole hele tiden være skarpe på at 
holde fast i vores værdier og udvikling. Nørre Allé er en skole, som bliver ved med 
at udvikle sig.  
 
Jeg er som skoleleder på Nørre Allé stolt over det arbejde, som personalet præste-
rer hver dag. De har øje for både det sociale og det faglige – og de gør en meget 
stor indsats for hele tiden at have øje på den enkelte elev. Nej, det lykkes ikke hver 
dag og hele tiden – men der bliver ”knoklet” for, at det skal lykkes. 
 

Personaleændringer fra starten af dette skoleår  
Flere elever betyder mere personale. Vi har valgt at ansætte to nye lærere og en 
AKT-pædagog til dette skoleår. Sandra Christensen er startet som AKT-pædagog i 
forhold til støttekrævende elever på Nørre Allé. Vi har ansat lærer Mia Brixen, som 
er startet her 1. oktober efter endt barsel. Lærer Maj Stillinger har valgt at opsige 
sin stilling efter kun en måned hos os pga. transportvejen til sin bopæl i det sydfyn-
ske. Vi har et stillingsopslag ude, og det ser ud til, at der bliver et stort og kvalifice-
ret felt af ansøgere at vælge ud fra - det ser spændende ud. 
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Fordybelses-uger  
Vi har fået lov til af skolebestyrelsen i nogle få uger og på enkelte dage i løbet af 
skoleåret at omlægge vores undervisning, så vi har lidt kortere skoledage for elever-
ne. Vi sparer IKKE på lærertimerne – da lærertimerne blot bliver flyttet op tidligere 
på dagen. Nogle af de gode grunde til dét er, at eleverne kan få to lærere med i nog-
le af deres timer, og der bliver bedre mulighed for at komme ud af huset, lave noget 
andet, eller hvad man nu vælger. Hele Ullerup Bæk Skolens pædagogiske personale 
har været samlet sammen med en amerikansk professor, som er ekspert i netop 
dette – når man ex. er to lærere/pædagoger blandt en flok unge mennesker. Vi har 
desuden lige haft naturfagsuge, hvor der er sket mange spændende ting – bl.a. 
sluttede ugen af med et ”Kemi-show”, som startede i Tumlesalen og sluttede uden-
for med et par brag at gå hjem på… 
 
IT på Nørre Allé 
Teknologien er på mange måder ganske fantastisk, men vi skal naturligvis være me-
get opmærksomme på, hvordan vi bruger det. Derfor har jeg også en bøn til jer for-
ældre: Der er nogle af vores 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… 
 
Forældremøde på 7. og 8. årg. 
Afdelingsrådet har besluttet sammen med ledelse og personale at afholde et ekstra 
forældremøde på henholdsvis 7. og 8. årg. 
 
7. årg. bliver d. 1/11-17 fra kl. 17-19 bl.a. med fokus på ”Lær din skole at kende” 
med en lille rundvisning, blå mandag, viden om linje, spisning m.m. Særskilt invitati-
on og tilmelding udsendes til 7. årg. 
 
8. årg. bliver d. 8/11-17 fra kl. 17-19 og bliver med temaerne – hvad ”rører sig” 
blandt de unge herunder fester, alkohol m.m., og det gælder både på Nørre Allé, i 
nærområdet og i kommunen. 
 
Jeg ønsker alle en god efterårsferie! 

 
Nils Jørgensen 
Afdelingsskoleleder 
Afd. Nørre Allé 
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