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Side 2 

Nyt fra Distriktsskoleleder  
Jan Thorkild Voss 
 

Kære elever, forældre og medarbejdere 
Nu skal vi på efterårsferie. Mon ikke eleverne har set frem til 
en uge med fripas til at bruge hele dagen, som de selv vil? 
 

Vi har haft er rigtig godt efterår, og der sker hver uge rigtig mange fine ting på 
Ullerup Bæk Skolen. Vi oplever god læring og masser af børn og unge, som ar-
bejder, undrer sig og lærer på mange måder. 
 

Livet er ikke altid en dans på roser, og på en folkeskole som vores har vi man-
ge forskellige elever. Vi oplever mange elever, hvor alting går, som det skal - 
men netop når det kommer til udfordringer, og når tingene ikke går så let, så 
kender jeg vores medarbejdere på, at de reagerer hurtigt. Vi løser problemer 
og vanskeligheder så godt og hurtigt som muligt sammen med de børn og 
voksne, som er i bekneb. 
 

Læring og trivsel 
Vi fokuserer på elevernes læring og særligt på den enkelte elevs fremgang. Al-
le skal opleve egen fremgang, opleve at de lærer noget. Vi fokuserer også på, 
at eleverne skal trives. Det er to temaer, som pædagoger og lærere tager al-
vorligt. Det er lykkes at løfte vores elevers præstationer på afdeling Nr. Allé 
betydeligt, og vi har netop modtaget en kontant præmie fra Undervisningsmi-
nisteriets på 1,5 mio. kr. 
  

Så er jeg glad, fordi jeg ser, hvordan alle virkelig arbejder sammen, fordi vi er 
gode til at dele vores erfaringer, og fordi alle hjælper hinanden. Så er jeg stolt 
af de elever, som virkelig tager sig sammen og rykker! 
 

Ny skolebestyrelse og ny Distriktsfritidsleder 
I dette nummer af Skolenyt præsenterer vores nye skolebestyrelse sig. Vi har 
allerede været samlet flere gange, og det er en håndfuld meget engagerede 
forældre. Vi ser frem til samarbejdet. Derudover kan vi også præsentere vores 
nye Distriktsfritidsleder. 
 

God fornøjelse med læsningen – og stor tak for indsatsen til både elever og 
medarbejdere. God efterårsferie! 

 
Hilsen Jan Thorkild Voss 



 

Side 3 

Præsentation af Ullerup Bæk Skolens nye 
skolebestyrelse 

 
Allan Kjærsgaard, formand for skolebestyrelsen 
Jeg er gift og er far til 5 børn på 25, 23, 14 og 2x6 år. Jeg er foræl-
drerepræsentant for afdeling Nr. Allé. Mine interesser er ledelse, 
udvikling, struktur og trivsel. Jeg vil gerne bidrage til arbejdet med 
fortsat at gøre Ullerup Bæk Skolen til en kompetent, tidssvarende 
og motiverende skole for både medarbejdere og elever. 
 
Verena Obertopp, næstformand for skolebestyrelsen 
Jeg er mor til Olivia på 3. årgang og Julia på 0. årgang på afdeling 
Skjoldborgsvej. Jeg arbejder som turismekoordinator i Fredericia 
Kommune. Jeg er gift med Michael, som er Seniorsergent på Ryes 
Kaserne. I skolebestyrelsen vil jeg bl.a. gerne arbejde med digitali-
sering og bæredygtighed – det er to emner, som jeg anser som me-
get vigtige i den verden, vi lever i. 

 
Jesper Kawa, skolebestyrelsesmedlem 
Jeg er 42 år ung, og jeg har en datter i 2. klasse på afd. Skjoldborgs-
vej og en søn, der også snart starter sin rejse gennem skolesyste-
met. Sammen med en masse andre engagerede forældre er jeg en 
af jeres repræsentanter i den nye skolebestyrelse. Jeg valgte at gå 
ind i skolebestyrelsesarbejdet, fordi jeg brænder for, at vores børn 
får en god skolegang. Det er starten på et langt liv uden for børne-

haven, så det er alfa omega, at vi sikrer, at deres liv fra små børn til små voks-
ne kommer til at ske i trygge rammer. 
Mit primære mål er at arbejde for, at skolen får de nødvendige rammer fra 
kommunalt hold til at sikre en god skolegang. Vi skal ikke havne i en situation, 
hvor det ikke er muligt at opnå de opstillede mål af økonomiske årsager. 
En anden meget vigtig ting at huske er, at elevernes læring er et fælles ansvar. 
Ikke kun skolens. Derfor er det vigtigt, at der er den nødvendige ping/pong 
mellem skolen og forældrene. Den del håber jeg meget, at jeg kan være med 
til at styrke. 
Sidst men ikke mindst vil jeg gerne, at en skolebestyrelse er synlig, så foræl-
drene ved, hvor de kan henvende sig. Vi forældre er jo jeres repræsentanter i 
en skolebestyrelse. Så det er vigtigt, at I ved, hvem vi er. 
 

Præsentationen fortsætter på næste side... 
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Jette Odgaard-Jensen, skolebestyrelsesmedlem 
Jeg er forældrerepræsentant i skolebestyrelsen og har en søn, som 
går i 6. klasse på afdeling Skjoldborgsvej. Jeg deltager dog i afde-
lingsrådet for afdeling Nr. Allé. Jeg har sagt ja til at være med i sko-
lebestyrelsen, fordi jeg gerne vil arbejde for en mere synlig skole-
bestyrelse samt for skabe dels et bedre samarbejde mellem skole 
og forældre og dels en bedre trivsel for alle børn på skolen - også  

                    dem, der måtte have nogle udfordringer. 
 
Jos Huijnen, skolebestyrelsesmedlem 
Jeg er far til Nora (0. klasse) og Fjor (næste års 0. klasse) og er gift 
med Lilja. I skolebestyrelsen ligger min fokus på det økonomiske 
område. Derhjemme bruger vi gerne vores tid i haven eller med re-
stauration af vores staldbygning. Jeg arbejder med marketing/
produkt management for et hollandsk firma. Derfor er jeg også en 
del på rejse. 
 
Kim Søgaard Lindstrøm, skolebestyrelsesmedlem 
Jeg er forældrevalgt afdeling Skolesvinget, bor i Pjedsted og er gift 
med Stine. Vi har Lærke i 0. klasse og Søren i børnehaven Skovlod-
den. I skolebestyrelsen vil jeg gerne arbejde for en generelt styrket 
og bredt favnende folkeskole og ikke mindst et godt samarbejde 
mellem skolen og forældrene. Bæredygtighed er også prioriteret. 
 
Thomas Copeland Beksgaard, skolebestyrelsesmedlem 
Jeg er nyvalgt til skolebestyrelsen. Jeg er 32 år og far til Ida B., som 
går på 0. årgang på afdeling Skjoldborgsvej. Jeg arbejder til daglig 
som uddannelsesvejleder i UU-Lillebælt og ønsker i skolebestyrel-
sen at arbejde for et øget fokus på bæredygtighed og digital        
dannelse. 
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Præsentation af Ullerup Bæk Skolens nye 
Distriktsfritidsleder 
 
 
Kære forældre og elever 
  
Jeg hedder Henrik Huse Pedersen og er 46 år. Jeg tiltrådte 
den 3. september som jeres nye Distriktsfritidsleder.  
 
Jeg har den sidste måned været rundt på de forskellige 
afdelinger og væresteder, hvor jeg er blevet taget rigtig 
godt imod af både børn, personale og ledelse.  
 
I mig får I en leder, som er robust, energisk, engageret og har et positivt livs-
syn og humoristisk sans. Jeg er dialogsøgende, systemisk, struktureret, holder 
af at være to skridt foran og finder veje til at få tingene til at lykkes. 
 
Privat har jeg bopæl i Kolding, jeg er familiefar og har to piger på henholdsvis 
13 og 10 år. Jeg er uddannet pædagog fra UC syd Kolding og har arbejdet 2 år 
som pædagogmedhjælper i grundskolen og 7 år som skolepædagog på en 
specialskole, inden jeg i 2010 startede som afdelingsleder og senere blev pæ-
dagogisk leder/souschef. 
 
Jeg ser frem til at lære Ullerup Bæk Skolen bedre at kende, til at møde jer for-
ældre og til et rigtigt godt samarbejde. 
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Nyt fra afd. Skjoldborgsvej 
 

Skoleåret er rigtig godt i gang. Hver eneste dag syder skolen af livlig aktivitet, spændende 
undervisning, samarbejde med virksomheder, foreninger, kulturinstitutioner m.m. Verden 
åbnes, og eleverne træder nye skridt i deres faglige og sociale udvikling. Det er en fornø-
jelse at være en del af.  
 

Talentudvikling 
Talentarbejdet har mange ansigter og udtryk i undervisningen på skolen. Som eksempel 
vil jeg nævne, at nogle af eleverne på 4. årgang som en del af danskundervisningen deltog 
i en landsdækkende skrivekonkurrence i foråret 2018. Opgaven var at skrive en novelle. 
Det indbragte en flot 3. plads til Marie. Vi er stolte af hende og alle de andre talenter på 
skolen. 
 

Personale 
Den 1. august blev Pernille Kjærgard Skov ansat som ny lærer på skolen. Pernille er en del 
af teamet på 0. årgang og har allerede fingrene dybt nede i mulden. 
Sammen med hende fik vi også ansat 4 trainee-lærere: Emilie Bertelsen, Mia Jensen, Tho-
mas Bech og Thomas Olsen. De er hver især ansat i en 1/4 stilling, og den resterende tid 
er de lærerstuderende på en særlig tilrettelagt læreruddannelse her i Fredericia. De er al-
le 4 tilknyttet undervisningen på mellemtrinnet. 
Velkommen til jer alle 5. 
 

Afdelingsrådet 
Det nye afdelingsråd er trukket i arbejdstøjet. Helene Vig Thomsen er valgt som formand, 
og Kenneth Weis Wood er valgt som næstformand. Afdelingsrådet har holdt det første 
møde, og her blev der nedsat et trafikudvalg, som fortsat vil følge trafiksituationen om-
kring skolen og se på, hvilke muligheder der er for forbedringer. Desuden besluttede de 
på næste møde at arbejde med spørgsmålet: Hvordan bliver vi endnu bedre til at være en 
skole for alle – med undertitlen kendskab og venskab. Tak til alle jer forældre, der har 
valgt at være en del af afdelingsrådet i dette skoleår. Vi glæder os meget til et positivt og 
konstruktivt samarbejde til gavn og glæde for alle på skolen. 
 

Åbent Hus d. 30.10.2018 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. Også i år har Lars Andersen fra Skolesvinget 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 informationer om 
indskrivning. Derudover holder vi Åbent Hus på begge afdelinger tirsdag d. 30.10. kl. 
14.30-17.00, hvor forældre og børn kan komme og se skolen og tale med lærere og pæda-
goger om skolestarten. Vi håber, at rigtig mange vil tage imod tilbuddet, og ellers står vi 
altid til rådighed for en rundvisning på skolen. 
 
Jeg vil med disse ord ønske alle elever, forældre og personale  
en rigtig dejlig efterårsferie. 

Anne Bodil Jensen 
Afdelingsskoleleder 
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Bedre Akustik - Bedre Læring (BABL) 
 
På afdeling Skjoldborgsvej opsættes i efterårsferien akustisk regulering af klasse-
rummene på mellemtrinnet. Det betyder, at der sættes højtalere op i klasselokaler-
ne, hvor læreren så kan vælge at tale i mikrofon, der forstærker lærerens stemme.  
 
De positive effekter skulle bl.a. være mindre belastning af lærerens stemme, at støj-
niveauet i klassen generelt falder, og at koncentrationsevnen stiger. Undersøgelser 
ved brugen af lydanlæg viser, at lærerne er mindre trætte, har mindre behov for at 
hæve stemmen, og at eleverne i højere grad kan høre, hvad de andre elever i klas-
sen siger. Desuden ses det, at eleverne generelt er mere koncentrerede, når lære-
ren taler, og at læreren sjældnere er nødt til at gentage sig selv i undervisningen. 
 
Vi håber, at disse effekter vil resultere i generelt øget læring for alle eleverne. For at 
undersøge om ovennævnte lydanlæg også har gavnlige effekter på vores skole, er 
der indledt et samarbejde med eksterne eksperter, som vil komme og lave en mas-
se tests og undersøgelser. Vi håber og tror, at dette tiltag bliver rigtigt godt for os! 
 
Jens Lyndorff Hovmøller, Afdelingsleder   
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Robotterne kommer! 
 
af Erik Skaarup, IT-Vejleder,  
afd. Skjoldborgsvej 
 
Kodning og programmering 
Et af de helt store fokusområder på under-
visningsområdet lige nu er oparbejdelse af 
elevernes kompetencer inden for kodning 
og programmering. Fremtidens borgere skal 
ikke bare være forbrugere af elektronik - de 
skal også kunne tage del i udviklingen af 
det. 
 
Programmering og kodning har derfor også 
fået opmærksomhed i Fredericia Kommune. 
Senest er der åbnet et såkaldt MakerSpace i 
Bülows Kaserne, hvor alle borgere i kommu-
nen, der har lyst og interesse i det, kan kom-
me ned og prøve kræfter med at program-
mere 3D printere. MakerSpacet er også en 
mulighed at inddrage i undervisningen på 
byens skoler.  
 
LEGO WeDo 
Alle distriktsskoler i kommunen har også 
modtaget 15 kasser Lego WeDo. Lego WeDo 
er Lego som vi kender det, men med en lille 
styreenhed, der kan programmeres via en 
iPad eller Chromebook/PC. På den måde 
kan der bygges mange forskellige robotter 
med sættet. Lige fra blinkende snegle til 
bulldozere, satellitter og månebiler.  
 
Lego WeDo er især henvendt til indskolings-
elever fra ca. 8 år. Børn i denne alder kan 
sagtens lære enkel programmering og kod-
ning, fordi kodning er meget logisk og lige-
frem. Robotter og computere gør kun det, 
de bliver bedt om og gør ikke noget af sig 
selv. Så hvis ikke robotten gør det tiltænkte, 
så må man på den igen og finde ud af at få 
den programmeret efter hensigten.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Få sneglen til at blinke grønt.” LEGO WeDO i 1. kl. 

 
Den måde at arbejde vedholdende og prø-
vende på, er sundt for læringen og en       
arbejdsmåde, der er brugbar i alle andre fag 
- og andre sammenhænge i det hele taget - 
hvor der skal læres nyt. 
 
For øjeblikket bliver Lego WeDo afprøvet i 
1. klasserne på afd. Skjoldborgsvej. Det er 
spændende at iagttage, hvordan børnene 
går til sagen fuldstændig intuitivt, og hvor-
dan de har masser af forslag til, hvordan 
man kan kode robotten, så den givne opga-
ve bliver løst. 
 
Lego Mindstorms 
Også 3. kl. på afd. Skjoldborgsvej har været i 
gang i naturvidenskabsfestivals ugen med et 
kodning- og programmeringsforløb, hvor 
Lego indgår. Afdelingen har af Naturviden-
skabsfestivalens uddelingspulje fået 5 kas-
ser LEGO Mindstorms EV-3, som er en mere 
avanceret robot end LEGO WeDo. 3. klasser-
ne har altså som de første fået lov til at ar-
bejde med dem. Fremadrettet skal elever 
på mellemtrinnet arbejde med EV-3 robot-
terne, og 3. klasserne skal i den kommende 
tid arbejde videre med programmering med 
Lego WeDo også. 
 
Fortsættes på næste side... 
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3. kl. i gang med Lego Mindstorms 

 
Micro:BIT 
DR har i samarbejde med Industriens Fond 
uddelt en Micro:BIT til alle elever i 4. klasse i 
hele landet. En Micro:BIT er en lille pro-
grammerbar printplade, der er udstyret 
med lysdioder og forskellige sensorer. Ved 
hjælp af en Chromebook/PC kan Mi-
cro:BIT’en programmeres til meget forskel-
ligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Med inspiration og hjælp fra DR og deres 
børnekanal, DR Ultra, er der masser af for-
slag til, hvordan Micro:BIT’en, kodning og 
programmering kan bruges i mange fag og 
ikke kun i de oplagte naturfag som matema-
tik og natur/teknologi. Micro:BIT’ene er an-
kommet til skolen og, et udsnit af persona-
let har været på kursus i brugen af den - så 
programmeringen og kodningen begynder  
meget snart i 4. klasserne. 
 
Jo - fremtiden er flyttet ind på Ullerup Bæk  
Skolen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micro:BIT 
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Vellykket atletikstævne på Ullerup Bæk Skolen d. 14/9! 

 
Fredag d. 14/9 afholdt vi atletikstævne på afd. Skjoldborgsvej for 4. årgang med del-
tagelse af 130 børn. I alt deltog 7 klasser: 2 fra afd. Skolesvinget og 5 fra afd. Skjold-
borgsvej. Det var ikke lykkedes at lokke flere skoler til denne gang. 
 
Stævnet var en del af Dansk Atletik Forbunds ’SkoleOL’, hvor børnene på 4. årgang 
skulle gennemføre en række atletikdiscipliner og konkurrere klassevis om en plads i 
SkoleOL-finalen. 
 
Disciplinerne var 60 m. sprint, 60 m. hækkeløb, længdespring, boldkast, 300 m. løb, 
stafetløb og kuglestød. Derudover var der en sideløbende konkurrence i motions-
løb, hvor eleverne skulle løbe så mange omgange om skolen som muligt. 
 
Vi havde en fantastisk dag! Eleverne deltog på bedste vis - de var engagerede, de 
kæmpede, løb kastede og sprang. Dagen sluttede med nogle meget spændende sta-
fetløb, hvor klasserne løb mod hinanden i 2 heats. 
 
Dagens medaljer og billetten til SkoleOL-finalen, der afholdes i Aarhus i juni næste 
år, blev vundet af 4c fra afd. Skjoldborgsvej - stort tillykke til 4c! 
 
Som et eksempel på børnenes engagement kan man nævne klassen, der vandt di-
sciplinen motionsløb: I 4f løb børnene 6,55 runder, hvilket svarer til 5,24 kilometer - 
i gennemsnit!, efter en tæt konkurrence med de øvrige klasser, flot! 
 
Vi vil gerne takke 4a og 4b fra afd. Skolesvinget for at tilslutte sig stævnet med kun 2 
ugers varsel - det var godt kæmpet! 
 
Endelig skal der være en særlig og stor tak til de elever fra 6. årgang på Skjoldborgs-
vej, der som dommere og officials stod for at gennemføre de enkelte discipliner - I 
har fået ros og anerkendelse hele vejen rundt, tak for en flot indsats! 
 
Tak til alle omkring stævnet - og held og lykke til 4c i Aarhus! 
 
Jimmy Hesselbjerg, Lærer på 4. årgang 
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Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej 
 
Af pædagogisk fritidsleder Pernille Aaabom 
 
Mandag d. 3. september kunne Fritid byde velkommen til vores nye Distriktsfritids-
leder Henrik Huse Pedersen. Udover at være øverste fritidsleder er Henrik persona-
leleder af Damvej og Værestederne. Vi i ledelsen er meget glade for, at både børn, 
forældre og medarbejdere har taget godt imod Henrik. 
 
Lige nu har vi to pædagogstuderende i afdelingen. De er begge koblet på 3. årgang 
i skoledelen, men i Fritid er de fysisk tilknyttet afdelingen for 0. til 1. årgang på afde-
ling Skjoldborgsvej. Begge praktikanter har arbejdet med fysisk aktivitet i deres for-
løb, og begge har ligeledes været meget interesserede i, hvordan man som pæda-
gog kan bruge uderummet. Fie Henningsen har været i en 7 ugers praktik og havde 
sidste dag hos os fredag d. 5. oktober. Jimmi Andersen er studerende i et halvt år og 
er hos os frem til d. 30. november. 
 
Fredag d. 14. september havde vi traditionen tro Aktiv Fredag på Monjasa Park. 
Det var en hel dag med idræt på tværs af skole og fritidsinstitutionerne, hvor lærere 
og pædagoger fra alle byens kommunale skoler deltog med alle børn fra 2. og 3. år-
gang. Arrangementet er et tiltag, som bakker op om Åben Skole tankerne, da rigtig 
mange af byens idrætsorganisationer deltager med instruktører og undervisere. Det 
var som altid en fantastisk oplevelse for både børn og personale. Det var dejligt at 
se de mange forældre, søskende og bedsteforældre, der kom forbi og bakkede op i 
løbet af eftermiddagen. 
 
I Fritid på Skjoldborgsvej har vi meget fokus på vores aktiviteter og tilbud til vores 
børn. Vi forsøger at tilbyde et væld af spændende aktiviteter, som løbende justeres 
alt efter behov. Dette kan I læse meget mere om længere ned i nyhedsbrevet. 
Særligt har vi forsøgt at have meget fokus på bevægelse, fysisk aktivitet og udeliv 
henover sommeren og foråret. Det er uden tvivl aktiviteter, som vi løbende vil være 
optaget af, fordi en stor del af vores børnegruppe generelt fungerer rigtigt godt i 
den type aktiviteter. Vi kan decideret mærke, at de fysiske og sociale aktiviteter bå-
de er konfliktnedtrappende, og ligeledes er det et fantastisk godt pædagogisk red-
skab i forhold til at arbejde med sociale kompetencer for vores børn. 
 
I uge 42 er der fælles feriepasning på afd. Skjoldborgsvej for alle børn fra afdeling 
Damvej og Skjold. Vi glæder os til at give børnene en hyggelig uge med masser af 
nærvær og gode aktiviteter. 
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Fælles 
Sammen med skolestart startede vi en ny del af Tabulex op. Vi er kommet godt i 
gang med brugen af funktionen “Steder”, og børnene er blevet rigtig gode til angi-
ve, hvor de går hen på skærmen. Vi arbejder videre og evaluerer på det. I må meget 
gerne komme med input til os.  
 

Vi har også givet børnene større mulighed for at bevæge sig mellem de to afdelin-
ger, så børnene kan deltage i mange flere aktiviteter. Vi oplever, at det giver en bed-
re dynamik i vores hverdag.  
 

Vores studerende Fie er uddannet inden for gymnastik, og derfor har vi kunnet gøre 
brug af gymnastikforeningens airtrack. Det har været et hit for børnene, og der har 
været masser af motoriske udfordringer på den ene eller andet måde henover de 
syv uger, hvor Fie har været i praktik ved os.  
 

Nyt fra 0. - 1. årgang 
Efter sommerferien kunne vi præsentere tre af vores rum, som vi har indrettet på 
en anden måde. Det er Caféen, Spar Es og Spillerummet (tidligere Superstuen). 
Vi har løbende rettet til og observeret børnenes brug af vores rum, så vi kan lave de 
bedste rammer for børnene. De oplever nu, at alle tre rum fungerer rigtigt godt.  
Caféen 
Ændringerne i Caféen har bidraget til mere rolige aktiviteter. Børnene sidder og læ-
ser, spiller spil og får nogle hyggelige snakke. Det er tydeligt for os, at ændringer og-
så har gjort, at langt flere børn kommer ind og spiser deres eftermiddagsmad og får 
deres hyggelige snakke. Det glæder os rigtig meget.  
Spar Es 
Er blevet bygget om til rent legerum. Her er plads til rigtig mange gulvlege af for-
skellig art. Derudover er der fortsat forskellige kreative aktiviteter. Store tegninger 
og perler har været det helt store hit igennem en del uger. Der bliver også spillet 
musik i rummet, så der bliver plads til masser af fællessang og hyggeligt samvær på 
en anden måde end i de andre rum.  
Spillerummet 
I Spillerummet tilbyder vi forskellige brætspil og kortspil. Vi har i en lang periode 
haft bordtennis i rummet, men nu er bordet lavet om til et tegnebord, hvor børne-
ne har lavet deres egen vejbane. Dette i forlængelse af 1. klasses projekt i skolen. I 
vores spillerum er der også forskellige konsolspil, hvor børnene har mulighed for at 
spille 15 minutter om dagen. Sidst er der også flere konstruktionslege både med le-
go og byggeklodser. 
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Så ruller vi med Rullinger 
Vi er kommet godt i gang med vores Rullinger 
til årets Mini MGP på Ramasjang. Vi tager      
udgangspunkt i Ramasjangs Rullinger til Mini 
MGP. Der er brug for artister, dansere, musike-
re, popcorn-sælgere, publikummer og alle de 
andre, som er med til at gøre Mini MGP til   
børnenes univers. 
Hvis der er børn, som har lyst til at indsende 
deres Rulling til Mini MGP, vil vi i SFO’en samle dem sammen og sende dem til DR 
Ramasjang - Mini MGP, og hvis vi er heldige, kommer de med i årets show.  
 
Her er de første billeder af vores første Rullinger i værkstedet: 

 
Hyggetid 
Hyggetiden kører videre. Mandag - torsdag i tidsrum-
met fra 16 - 17 har vi hyggetid, hvor vi laver nogle for-
skellige aktiviteter. På billedet herunder kan I se børne-
ne få læst højt, og det er bare en af de mange forskelli-
ge ting, der bliver lavet i hyggetid. Det er blevet til man-
ge aktiviteter, vi kan bl.a. nævne: UNO, gemmeleg, arm-
brøst, flaskehalsen peger på, stikbold, klodstårn, bold i 
spand og mange flere.  
 
Bålaktiviteter 
Vi har ændret i vores bålaktiviteter, så der hver fredag er bålaktivitet, hvor der bli-
ver lavet mad. Det er en børneaktivitet, hvor børnene bliver inddraget på forskellige 
måder, det kan f. eks. være at snitte grøntsager. Vi involverer også børnene i mad-
lavningen, hvor de vender maden på panden, øser mad op og er med til at putte in-
gredienser i. Vi oplever børn, der elsker at prøve nyt mad: de har prøvet suppe, 
brød, wok, æbler og meget mere. Der er også stor læring i, hvordan man er omkring 
et bål. I ferien har vi tit en hel dag med bål. Det skaber noget helt unikt for de børn, 
som benytter vores tilbud i ferien. 
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Nyt fra 2. årgang 
På 2. årgang er der også gang i masser af aktiviteter. Hver dag tilbyder vi forskellige 
boldspil i skolegården, såsom hockey, fodbold mm. Sjippetove og andre lege i grøn-
negården har præget de varme sommereftermiddage i SFO.  
 
Vi arbejder med forskellige pædagogiske aktiviteter ved bordene i SFO. I øjeblikket 
laver vi nøgleringe med knyttegarn. Der har også været lavet rive-billeder og akva-
relbilleder  
 
Tirsdag, onsdag og torsdag arbejder vi for tiden med fingerstrik. Planen med finger-
strik går i første omgang ud på at strikke en sammenlagt længde, der svarer til læng-
den af gangarealet fra 2. årgang og hen til 0. årgang. Dernæst har vi en tanke om at 
slå rekorden for den længste fingerstrik i Danmark!!!! Det siges, at den længste fin-
gerstrik skulle være 25 km. 
 
Børnene har også hver dag mulighed for at deltage i aktiviteter i 0. og 1. årgangs 
SFO, hvor de kan lege med og deltage i alle rum udenfor såvel som indenfor. 
 
Fra uge 43 og frem til december tilbyder vi børnene på 2. årgang en tur til Damvej. 
Turen vil foregå om onsdagen, hvor vi går kl. 14.00 og vil være tilbage i SFO kl. 
16.00. 
 
Træsløjd 
Vi har på 2. årgang startet skoleåret op med en fast 
aktivitet hver onsdag eftermiddag - sløjd. Lasse fra 0. 
og 1. årgang besøger 2. årgang hver onsdag, hvor han 
og Anders arbejder med træ. Tilbuddet er primært 
for børnene på 2. årgang, men børn fra 1. årgang må 
også være med. Vi laver ting i træ, og det hele er no-
get, børnene selv kan lave med hjælp og anvisninger.  
 
Indtil videre har vi savet flotte træpistoler. Der har været stor tilslutning fra børne-
nes side, og de synes, det er sjovt og spændende - men også hårdt med alt det sa-
vearbejde. Når alle dem, der har lyst, har lavet en træpistol, går vi videre med andre 
ting.  
 
Indtil videre har vi været udenfor, og nu hvor det er 
blevet mere koldt, fortsætter vi i billedkunstlokalet. 
Projektet har været i gang siden sommerferien, og 
børnene bliver dygtigere og dygtigere med sav, 
skruetvinge og sandpapir. 
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Aktiv Fredag er en af vores store og tilbagevendende højdepunkter i løbet af 

SFO tiden. I gamle dage kaldte vi dagen for “SFO’ernes Dag”. 
 

Aktiv Fredag er en sportsdag, hvor børn fra 2. og 3. årgang mødes på tværs af skole-
distrikterne i Fredericia Kommune. Vi samles på Stadion, Monjasa Park, og deltager 
i udvalgte sportsaktiviteter. Børnene skal vælge imellem forskellige sportsaktiviteter, 
inden vi mødes på selve dagen, så de har mulighed for at træne. I år blev de tilbudt 
at vælge imellem fodbold og cheerleading. Samtidig tilbyder forskellige sportsklub-
ber deres sportsgrene. I år kunne børnene også vælge at deltage i: 
Judo, fægtning, badminton, cross fit og basket. 
 

Mens børnene venter på deres selvvalgte sports- 
aktivitet, tilbydes de også forskellige pædagogiske  
aktiviteter, f.eks. dåsekast ved deres siddepladser.  
Der er flere hoppeborge inde på stadion, som de  
kan lege på. 
 

10. klasserne har opstillet en løberute ved siden af stadion, som børnene også kan 
deltage i. Her gælder det om at samle på elastikker for hver rute, som de løber. I år 
havde vi rigtig mange børn, som deltog på løberuten. 
 

10. klasserne var også dommere til fodboldkampene. Hvert år spilles der en fod-
boldturnering blandt skolerne. Vinderne får en pokal. Her deltog en flok seje drenge 
fra 2. årgang i fodboldturneringen. De spillede tre rigtige gode kampe, og det var en 
fornøjelse at se den gode holdånd og et stort engagement.  I ugerne op til Aktiv Fre-
dag havde drengene trænet hårdt, og det kunne ses på banen, hvor de leverede en 
stærk indsats. 
 

Til at bakke drengene op havde vi et cheerleadinghold bestående af 27 friske piger 
fra 2. årgang. I ugerne op til dagen øvede vi 2-3 gange ugentligt om eftermiddagen. 
Pigerne fik en stor medbestemmelse i forhold til valg af musik og koreografi. Dette 
var et hit hos pigerne, som hver uge glædede sig til at øve og så frem til den store 
dag. På dagen skulle vi optræde 2 gange, og det var en flok spændte piger, som 
skulle på ”scenen” hver gang. De var alle glade og smilende og gav den max gas. 
 

I løbet af dagen hersker der også en “Skraldekonkurrence” blandt børnene, hvor det 
gælder om samle mest skrald. Vinderne får også 
en præmie. 
 

Igen i år har både 2. årgang og 3. årgang haft en 
FANTASTISK dag. Nøøøøj, hvor var vi trææætte, da 
vi gik tilbage til SFO. Humøret var højt lige fra mor-
genstunden. Nogle børn havde endda glædet sig i 
flere dage og valgt at kalde Aktiv Fredag for en af 
årets “aller aller bedste dage” (næstefter juleaften 
og fødselsdagen, naturligvis). 
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Damvej 
 
Personalenyt - Tak for denne gang 
Efter 3 år på Afd. Damvej har Brith Roland Berg valgt at søge ny udfordringer. Brith 
vil blive savnet for hendes indsatser og bidrag i hverdagen, og vi takker hende for de 
mange gode stunder, vi har haft sammen. Vi på Afd. Damvej ønsker Brith al held og 
lykke med det nye job.  
 
Damvejs Dag 
Torsdag d. 6/9 havde vi for tredje år i træk vores årlige Damvejs Dag. Succesen ser 
ud til at vokse fra år til år, og vi takker alle børn og forældre for det store fremmøde 
og ikke mindst for jeres medvirken til, at vi havde en helt igennem fantastisk aften 
med masser af aktivitet og hygge. I år var der som sædvanligt diverse aktiviteter og 
boder som hønseskid, ridning, kaste/sparke/ramme bod, dåsekast og lykkehjulet. 
På terrassen havde vi igen vores lille Café Damvej med salg af popcorn, pølsehorn, 
slikkepinde, juice og kaffe. Igen i år var vi så heldige at få gevinsterne til de forskelli-
ge aktiviteter sponseret fra forskellige forretninger i Fredericia – og tusind tak for 
det. Vi ser frem til at byde jer velkommen til endnu en Damvejs Dag igen til næste 
år. På gensyn!  
 

Billeder fra Damvejs Dag 
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Nyt fra afd. Skolesvinget 
Af: Lars Andersen, Afdelingsskoleleder  
 

Efterårsferien er nu over os, og skoleåret på Skolesvinget er kommet 
godt i gang. 
 
”JEG HAR FÅET EN NY VEN” 
Et af vores vigtigste mål på Skolesvinget er, at man aldrig må opleve at være alene. 
Om du er elev eller ansat, så må du aldrig stå med følelsen af at stå alene med et 
problem, en udfordring eller en succes.  
Eleverne på Skolesvinget arbejder i hverdagen sammen i deres klasser og overgan-
ge, hvilket fungerer rigtig godt. Men samtidig har eleverne også flere gange ønsket 
at være mere sammen med elever fra andre klasser/årgange.  
Det har vi voksne lyttet til, og derfor planlægger vi bl.a. aktiviteter i venskabsklas-
serne eller emnedage/uger. 
I hele uge 41 har vi arbejdet med fælles emneuge, hvor børnene har været blandet 
med alle klassetrin. Børnene har arbejdet med Disney-temaer på forskellige værk-
steder. Men det vigtigste for hele ugen har været, at børnene nu kan sige: ”JEG HAR 
FÅET EN NY VEN”. 
Jeg vil hermed opfordre alle forældre til at snakke med deres børn om, hvilke nye 
venner de har fået i løbet af uge 41. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEVLØFT 
Vores overbygningsafdeling Nr. Allé har i sidste skoleår arbejdet med elevløft og nå-
ede også det opsatte mål. Det betyder, at Nr. Allé får del i en pulje (afsat af regerin-
gen) til skoler, der lykkedes med at løfte eleverne. Et virkelig flot resultat fra elever-
ne og personalet på Nr. Allé. Et stort og velfortjent tillykke til Nr. Allé. 
På Skolesvinget har vi ladet os inspirere af dette arbejde, og derfor er der i dette 
skoleår afsat ressourcer til, at alle årgange arbejder med elevløft.  Vores mål er, at 
alle elever skal løftes fagligt. Dette gælder både de elever, der har faglige udfordrin-
ger, og de der trænger til flere udfordringer. 
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DUATHLON MED SKJOLDBORGSVEJ 
Det er blevet en tradition, at Skolesvinget inviterer 6.årgang fra Skjoldborgsvej til et 
duathlonstævne, hvor der skal løbes, cykles og løbes.  
I år fandt det sted d. 20.9., hvor start og mål var ved Bredstrup/Pjedsted Hallen. Det 
er en rigtig hyggelig dag, hvor der både hygges, dannes nye venskaber, og ikke 
mindst bliver der konkurreret eleverne imellem. Dagens individuelle vindere var fra 
Maja fra 6.a og Alexander fra 6.c. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFDELINGSRÅDET 
Det nye afdelingsråd er nu valgt, og vi glæder os til samarbejdet i afdelingsrådet. Et 
godt samarbejde mellem forældre og skolen er en af de vigtigste forudsætninger for 
at lave en god skole. 
 
Følgende er valgt til afdelingsrådet: 
Jos Huijnen og Kim Søgaard (der begge sidder i Skolebestyrelsen). 
Stefan Nüchel, Stig Malling, Nicolai Nygaard, Tue Sørensen, Thomas Jørgensen, Tina 
Pedersen og Rene Wænnerstrøm repræsenterer alle årgange. 
Medarbejderrepræsentant er Kathe Alminde. 
Fra elevrådet sidder Jens og Lærke. 
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Fritidstilbud afd. Skolesvinget 

 
Vi har haft en rigtig god start efter sommerferien. Vores nye pædagog Jan er kom-
met godt i gang - det betyder bl.a., at vi har fået gang i noget hockeyspil, når vi går i 
gymnastiksalen. 
 
D. 14/9 deltog vi i Aktiv Fredag. Vi havde en dejlig dag med mange spændende ak-
tiviteter. Pigerne i 2. klasse deltog bl.a. i Cheerleader konkurrencen, og vi vandt for 
bedste ”Løbeskole”. Tak til Ingeborg for at sende børnene afsted ;-) Vi løb 2,8 km. pr. 
barn, 266 km. i alt. Nogen løb dog mere end andre ;-)  
 
Vi har også valgt at sætte mere fokus på ture ud af huset. Vi vil gerne på ture, hvor 
børnene kommer lidt ud og ser ”på verdenen” omkring os, både lokalt og ture ind 
til byen. Det betyder, at vi hver måned tager en årgang af gangen. Der skrives på ta-
bulex og sendes seddel med hjem.  
 
D. 27/9 tog vi på vores tur ud af huset med 1. årgang. De var lidt svære at trække 
med og syntes også, at de voksne var lidt ”onde”, men det var fedt at opleve, at der 
kom en grinende og meget glad gruppe børn hjem… DET HAVDE VÆRET EN SJOV 
TUR! 
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Nyt fra Skovlodden 

 
Vi arbejder os godt ind i vores profil institution ”Natur og bevægelse” samt ”Børn 
i madprocesser” 
 
Vi har fået gode rutiner til at inddrage børnene i og omkring madprocesserne.  
Vi er haft høsttema i både august og september, hvor vi har haft mange sjove ople-
velser med at plukke grøntsager og frugt. Vi har også været gode til at bruge dem i 
vores mad.  
 
D. 25/9 havde vi en dejlig høstfest, hvor vi bl.a. fik lækker suppe og hjemmebagt 
brød, som børnene var med til at lave.  
 
Vi laver generelt mange sjove ting til vores mad… bl.a. rødbeder til madderne, æb-
legrød til grøden, grøntsagssuppe, kylling i cola… det er sjovt og lærerigt for os alle 
at være med i processerne. 
 
I september fik vi også gode fortællinger hjemme fra far og mor, hvor de skrev en 
fortælling om, hvad og hvordan de inddrog deres eget barn i temaet omkring Høst. 
Vi fik også skåret et flot græskar hoved! 
   
Tilslut vil vi gerne ønske alle i skolen en god og velfortjent efterårsferie. 
Hverdagen fortsætter i Fritid og Skovlodden :-) 
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Nyt fra afd. Nørre Allé 
 
Nyt skoleår er i fuld gang 
Vi er alt i alt kommet godt i gang med det nye skoleår. Der er masser af arbejde, 
men også masser af godt humør. Det er dejligt, at jeg igen kan skrive, at vi er plaget 
af en god stemning på Nørre Allé. 
 

Skolestarten er gået rigtig godt. Personalet har været godt forberedt til det nye sko-
leår. Det ser ud til (indtil nu) at fungere rigtig godt. Vi har desværre haft lidt flere sy-
gemeldinger blandt personalet på Nørre Allé efter sommerferien, end vi plejer – og 
fravær koster altid! Vi sætter straks vikar på, men det er naturligvis ikke det samme 
som at have den sædvanlige lærer. Vi prøver også at få en lidt mere fast struktur på 
vikardækningen, så der kan gennemføres fornuftig undervisning, når der er tale om 
længerevarende sygefravær. Jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været en udfor-
dring i år. Det har medført og kan medføre nogle interne rokader i den faste perso-
nalestab, men de berørte klasser har fået/får besked. 
 

Som I har kunnet se i medierne, så er Nørre Allé med i et projekt sammen med Un-
dervisningsministeriet om et ”Fagligt løft – for de svage elever”, men HUSK – Nørre 
Allé er for ALLE elever, så derfor handler det for os om, at alle kan forbedre deres 
faglige niveau. Vi er med i projektet frem til sommerferien 2020. Det kræver en ind-
sats af de unge mennesker, hvis det skal lykkes. Som jeg sagde til eleverne på første 
skoledag, så er det meget op til den enkelte, om man selv vil! 
 

Det kræver også en stor indsats af skolen, og vi er naturligvis klar til at levere denne 
indsats – vi har kun dén mission, at alle trives og bliver så dygtige som overhovedet 
muligt, og at alle oplever en god skolegang i de tre år, hvor man går på Nørre Allé - 
OG at hver elev selv kan vælge ungdomsuddannelse. 
 

Vi indbyder derfor jer forældre til at bakke op om dette arbejde. Vi er meget inte-
resserede i at få et godt samarbejde med jer om denne opgave. Jeg er ret sikker på, 
at det kræver en fælles indsats, hvis vi skal hjælpe de unge mennesker godt på vej. 
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 vil være/er en skole, som bliver 
ved med at udvikle sig. 
 

Indeklima 
Det bliver spændende at komme i skole efter 1. november 2018, hvor hele vores 
nye ventilationsanlæg og varmestyring skal fungere. Det samlede anlæg er ikke helt 
færdiginstalleret endnu. Den sidste etape i Tumlesalen er ved at blive færdiggjort 
nu. Det bliver meget spændende og fantastisk godt, når anlægget er kørt ind og klar 
til brug. Der er lidt indkøringsproblemer nogle steder på nuværende tidspunkt – 
men alt i alt et stort og flot løft til vores skole – vi glæder os. 
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Nogle få overskrifter på 7., 8. og 9. årg. 
 

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 og varieret mad – f.eks. gullasch-suppe, tartelet-
ter, spaghetti med kødsovs, Taco-skaller m. kylling og ikke mindst stegt flæsk og per-
sillesovs.  

 
8. klasserne skal snart have deres første karakterer og deres første uddannelsespa-
rathedsvurdering. Både karaktererne og UPVén er heldigvis dynamiske – forstået på 
den måde at nogle af eleverne skal forbedre deres indsatser og forhåbentlig hæve 
deres faglige, sociale og personlige niveau. 8. årg. er desuden kendetegnet ved at 
have et udvidet samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU (ungdommens ud-
dannelsesvejledning). 
 
9. klasserne er lidt mere målrettede og er så småt begyndt forberedelserne til eksa-
men til sommer. De arbejder på at blive fagligt dygtigere. Allerede i starten af 2019 
ved de unge, hvad de skal efter sommerferien, når de har afsluttet deres skolegang 
på Nørre Allé. De har her i starten af uge 41 været til terminsprøver. 
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Personalenyt 
Det stigende elevtal på Nørre Allé betyder mere personale. Samtidig er der to lære-
re, der efter lang og tro tjeneste har valgt at søge nye udfordringer: Marianne T. 
Lund og Janne Andreasen. En stor tak for indsatsen til dem og held og lykke frem-
over. 
 

Vi har valgt at ansætte ni nye lærere og en ny pædagog til dette skoleår: 
Andreas Karsten – lærer, nyuddannet lærer fra Odense 
Adam Eggert – lærer, kommer fra en efterskole 
Mikkel Larsen – lærer, kommer fra en efterskole 
Charlotte Bernth – lærer, kommer fra en folkeskole i Vejle 
Janne Deleuran – lærer, nyuddannet lærer 
Janni Smilow – lærer, kommer fra afdeling Skjoldborgsvej 
Laila Jørgensen – lærer, kommer fra en folkeskole i Fredericia  
Tina Fisker – lærer, kommer fra en privatskole 
Bo Christensen – lærer, kommer fra 10’ende 
Simone Øberg – pædagog, er startet midt i september 
 

Herudover er der startet to lærerstuderende som trainees: Lasse Lassen og Stefan 
Nielsen. Vi får desuden seks lærerstuderende i praktik her i efteråret. 
 

Vi har ud over det pædagogiske personale ansat en ny kontorelev – Sabine Hansen 
– som ligeledes er startet her efter sommerferien. 
 

En varm velkomst til jer alle – jeg håber, I falder godt til på Nørre Allé. 
 
Fordybelsesuger på Nørre Allé – hvad er det? 
Vi har af skolebestyrelsen fået lov til 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… 
 

Forældremøder 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. 7/11-18 fra kl. 17-19 bl.a. med fokus på ”lær din skole at kende” 
med en lille rundvisning, lidt snak om blå mandag, viden om linje, spisning m.m. 
Særskilt invitation og tilmelding udsendes til 7. årg. 
 

8. årg. bliver d. 22/11-18 fra kl. 17-19 og bliver med fokus på, hvad der ”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 

Skoleleder afd. Nr. Allé 
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Afd. Nørre Allé  

Nørre Allé 5  

Afdelingsskoleleder  

Lars Andersen  

Tlf. 7210 5073  

Afdelingsskoleleder  

Anne Bodil Jensen  

Tlf. 7210 5922  

Afdelingsskoleleder  

Nils Jørgensen  

Tlf. 7210 5921  

Afdelingsleder  

Fritidstilbud 

Dorthe Lindegaard 

Afdelingsleder 

Jens Lyngdorff Hovmøller 

Afdelingsleder 

Jakob Knud Asmussen 

Leder af Skovlodden 

Dorthe Lindegaard 

Afdelingsleder  

Fritidstilbud 

Pernille Aabom 

 

http://www.facebook.com/ullerupbaekskolen

