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Side 2 

Distriktsskoleleder Jan Th. Voss 
 

Kære elever, forældre og medarbejdere 
 

Ligegyldigt om der er Corona, præsidentvalg i USA, planer om at bygge 
huse på månen, eller alt det andet som foregår i verden rundt omkring 
os - så skal vi alle sammen nu på en velfortjent efterårsferie. 
 
Det er selvfølgelig en efterårsferie med de samme samfundsbegrænsninger som hele  
tiden, så vi må forstå at hygge os uden at blande os for meget. Vi må vælge at ses med 
nogle få. 
 
Fredericia prioriterer børn og unge! 
Fredericias politikere har netop indgået budgetforlig. De politiske partier er igen i år enige 
om kommunens drift. Budgetforliget i Fredericia er meget positivt for børn i daginstitutio-
ner og på skoler! Der bliver flere lærere og pædagoger til vores børn og elever, og der kan 
nu renoveres for 340 mio. kr. på vores bygninger! 
 
De senere år har Fredericias politikere virkelig gjort meget for vores børn og unge.  
 
Vi holder fanen højt og gang i den gode skole! 
Rundt på Ullerup Bæk Skolens tre afdelinger, i børnehaven Skovlodden og i alle fritidstil-
buddene er dagligdagen i fuld sving. 
 
Vi håndterer hygiejne og afstand med stærk disciplin, og vi taler hele tiden sammen for at 
finde løsninger til de udfordringer, vi nu engang møder. 
 
Alle steder er de voksne på arbejde med god undervisning og godt samvær med børn og 
unge. Det er en special tid for alle mennesker, og jeg er meget tilfreds med og stolt af det 
engagement, vi ser, og jeg vil gerne takke alle vores medarbejdere for en kæmpe indsats. 
 
Eleverne klarer det så flot og har hurtigt integreret de nye vaner i deres hverdag. 
 
Skolens forældre også rigtig positive medspillere, når vi får udfordringer med Corona, og 
vi skal undgå smitte. 
 

Jeg håber, I vil bruge ”Skolenyt” til at få positive billeder med af vores hverdag. Der er 

masser af god læring! Der er rigtig god trivsel! 

Rigtig god efterårsferie til alle! 
 

Venlig hilsen 
Jan Th. Voss 



 

Side 3 

Nyt fra afd. Skjoldborgsvej 
 
Vi er kommet rigtig godt i gang med det nye skoleår på trods af, at corona på mange måder sætter en 
anden dagsorden, end vi er vant til. 
 
Det øgede fokus på hygiejne og håndvask fortsætter uændret, og vi må sige at for børnene - såvel store 
som små -  er det blevet en helt naturlig rutine i hverdagen 
Alle elever afleveres fortsat uden for skolens område med undtagelse af eleverne i 0. årgang, som må føl-
ges ind og afleveres på legepladsen ved SFO. Jeg vil gerne takke jer alle for hjælpen med at få det hele til 
at lykkes. 
 
Trafiksituationen omkring skolen 
Alle meldinger går på, at trafikken på Chr. Winthersvej glider langt lettere, og det har vist sig, at ”kys-og-
kør-zonen” virker langt bedre efter hensigten nu end tidligere. Det er vi rigtig glade for. 
Der er også stor ros til eleverne i 4.-6. klasse for, at rigtig mange cykler i skole. 
 
Forskudte pauser og udeområder 
Indtil nu har eleverne i 5. og 6. årgang mødt kl. 8.20. Det har betydet, at vi har forskudte pauser og har 
kunnet tildele hver årgang bestemte områder, hvor de kan lege og hygge sig. 
For at skabe endnu mere plads til eleverne i pauserne vil vi efter efterårsferien lade alle skolens elever 
møde kl. 8.00 og i stedet forskubbe pauserne for mellemtrinnet, så 4.-6. årgang har 3 lektioners undervis-
ning, før de holder den første pause. 
 
Efter efterårsferien starter undervisningen for alle årgange kl. 8.00, og med de forskudte pauser bliver 
der endnu mere plads udenfor, når der er frikvarter for henholdsvis indskoling og mellemtrin. 
 
Personale 
Med udgangen af august sagde vi farvel til Anne Mejlgaard og Jørgen Vesterlund Jensen, der begge to er 
gået på pension. Jørgen Vesterlund Jensen nåede at fejre sit 40 års jubilæum som ansat i Fredericia Kom-
mune.  
Her i august/september har vi været så heldige at få ansat 5 nye lærertrainees: Henriette Camilla Jensen, 
Anne Weiss, Mijodrog Simic, Katrine Jensen og Aishat Zumaeva. De er allesammen ansat 10 timer om 
ugen, og går på lærerseminariet i den resterende tid. Velkommen til jer alle 5! Vi glæder os til samarbejdet 
med jer.  
Med udgangen af september har vi sagt farvel til Sofie Kawa, der har søgt nye udfordringer på en anden 
skole her i Fredericia. Vi kommer desværre også til at sige farvel til Morten Vester. Han har fået sit drøm-
mejob på en skole i Odense, hvor han skal stå for skolens Tech Lab. Vi vil sige tusind tak til jer begge to for 
indsatsen på afdeling Skjoldborgsvej og ønske jer held og lykke med de nye udfordringer. I deres sted har 
vi ansat to nye matematiklærere på 6. årgang.  
 
Afdelingsrådet 
Tak til alle jer forældre, der er blevet valgt til det nye afdelingsråd. På grund af corona-restriktioner har vi 
desværre endnu ikke kunnet mødes. Vi forventer, at det første møde i afdelingsrådet bliver mandag d. 9. 
november kl. 17-19 på Skoletorvet. Dagsorden udsendes efter efterårsferien. Vi kunne godt bruge et par 
forældrerepræsentanter fra 0. årgang. Skriv til mig, hvis der er et par stykker, der kunne have lyst til at 
være med i et spændende arbejde i dette skoleår. 
 
Jeg vil slutte med at ønske alle elever, forældre og medarbejdere en rigtig god efterårsferie! 

Anne Bodil Jensen 
Afdelingsskoleleder 



 

Side 4 

Projekt Let’s Go på afd. Skjoldborgsvej for 5. og 6. klasse 
 
Fredericia Kommune har sat øget fokus på 11-12 åriges fysiske aktivitet og deltagelse i 
foreningslivet. Målet er, at flere elever begynder og også holder fast i et foreningstilbud, 
så de får et mere aktivt fritidsliv. 
 
Fredericia Kommune ønsker i tæt samarbejde med Fredericia Idrætsråd og skolerne at 
tage fat i de kendte udfordringer, der er i, at børns motions- og bevægelsesvaner allerede 
i den tidlige teenagealder er faldende. 
 
Med Let’s Go! projektet ønsker man at fokusere på den enkelte elevs motivation og 
idrætsglæde ind i bevægelsesfællesskaber i stedet for at fokusere på konkurrence, kampe 
og turneringer. Det skal være sjovt og udviklende. 
 
Projekt Let’s Go! består af en ”Idrætsfestival”, hvor foreninger inviteres ind og kan præ-
sentere eleverne på 5. og 6. årgang for en række idrætsgrene fra lokalområdet.  
Derudover består projektet af det, som kaldes ”Bland selv idræt” for elever på 5. årgang, 
hvor den enkelte elev bliver udstyret med en form for pas, som vil give adgang til tre for-
løb af seks ugers varighed, hvor eleven selv kan blande sine idrætsaktiviteter. På den må-
de opnår eleverne kendskab til de lokale idrætsforeninger, som den enkelte elev ellers 
ikke ville have, samtidig med at det er væsentlig lettere at komme i gang i en forening, når 
man kender nogen i forvejen. 
 
I dette skoleår finder idrætsfestivallen sted torsdag d. 22. oktober. Nogle af de idræts-
aktiviteter, der er med på dagen, er: fodbold, svømning, skydning, boksning, judo, bad-
minton, spejder, ridning, cykling, bmx, løb, fitness, håndbold, sejlads, m.fl. 
I forhold til Covid-19 vil vi opfylde de retningslinjer, som vil være gældende, når idræts-
festivalen afholdes. Eksempelvis skal eleverne bevæge sig rundt klassevis, hvor de ikke 
blandes med andre. 
 
Fra Ullerup Bæk Skolen afd. Skjoldborgsvejs side kan siges, at vi gennem de senere år, 
hvor idrætsfestivallen har været afholdt, har fået rigtig gode erfaringer med konceptet. 
Eleverne har været meget positive i deres evalueringer af selve dagen, lige som flere  
elever efterfølgende er begyndt på en ny idrætsaktivitet. 
 

Jens Lyndorff Hovmøller 



 

Side 5 

Verdensmålene i bevægelse i uge 41 
 

Gennem forskellige aktiviteter og lege har vi på 3. årgang på afd. Skjoldborgsvej arbejdet med 
følgende verdensmål:  
 

Verdensmål nr. 1: afskaf fattigdom 
Verdensmål nr. 3: sundhed og trivsel 
Verdensmål nr. 5: ligestilling mellem kønnene 
Verdensmål nr. 11: bæredygtige byer og lokalsamfund 
Verdensmål nr. 12: ansvarligt forbrug og produktion 
Verdensmål nr. 14: livet i havet 
 

Alle dage har været en blanding mellem fysisk aktivitet, kortfilm og diskussioner i klassen.  
 
Da vi f.eks. beskæftigede os med verdensmål nr. 3, legede vi en traditionel fangeleg, men hvor 
reglerne blev ændret undervejs, så de fx favoriserede børn med langt hår eller børn, der går til 
ridning, gymnastik eller badminton. Vi spillede også en fodboldkamp, hvor pigernes mål talte for 
2. Denne aktivitet dannede grundlag for en generel snak med børnene om og med fokus på, at 
man skal have ret til det samme, uanset om man er pige eller dreng. 
 
Da vi skulle arbejde med verdensmål nummer 12 og 14, havde vi valgt emnet “Et liv som havskild-
padde”. Formålet med dette læringsmodul var, at eleverne opnåede en forståelse af, hvad en 
havskildpadde er, og hvordan den lever. Der var også fokus på havskildpaddernes forringede livs-
vilkår, men aktiviteterne lagde op til, at eleverne fandt løsninger og gode idéer, der kan hjælpe på 
problemerne. Her legede vi også emnerelaterede lege, lavede brætspil samt havde teori på klas-
sen. 
 
Susanne Nikolajsen og Erik Skaarup 3. årgang 

 
 

 



 

Side 6 

Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej 
Af pædagogisk fritidsleder Pernille Aabom 
 
I vores fritidstilbud har vi henover sommeren og sensommeren forsøgt at 
være kreative i forhold til aktiviteter. På grund af Corona har vi haft særligt 
fokus på udeaktiviteter.  
 
I fritid er vi lige nu så heldige, at vi har to studerende fra Kolding Pædagog Seminarium - 
de er begge koblet på vores 1. årgang i både skole og fritid. 
Mia er i 7 ugers praktik og havde sidste dag d. 8. oktober 2020. 
Agnete har haft et forløb på 6 måneder og har sidste dag d. 30. november 2020. 
I fritid siger børn og voksne mange tak for indsatsen, det har været rigtig dejligt med ny 
inspiration, nye input og ekstra hænder. Vi ønsker det bedste til jer begge to i jeres ud-
dannelsesforløb. 
 
Grundet Corona er Aktiv Fredag desværre aflyst i år.  
Vi håber meget, at vi kan vende tilbage til vores gode tradition igen i 2021. 
  
Vi nærmer os efterårsferien, og der er som altid fælles feriepasning i uge 42. 
Damvej holder lukket, og alle tilmeldte børn passes i SFO på afdeling Skjoldborgsvej. 
Personalet glæder sig til en hyggelig uge med spændende og gode aktiviteter, så vel mødt 
til en dejlig uge på afdeling Skjoldborgsvej.  
Lige nu er personalet ved at planlægge ugen, og selv om Corona betyder en del ændringer 
og begrænsninger, så gør medarbejderne alt hvad de kan for at tilbyde jeres børn et vari-
eret og godt udbud af aktiviteter. 
 
Kære forældre, tusind tak for den store støtte og opbakning vi dagligt oplever fra jer,  
det betyder rigtig meget for os som personale. 



 

Side 7 

Fælles, Fritid afd. Skjoldborgsvej 
 
Coronaen har stadig sit greb i Danmark, og særligt i Fredericia har vi den senest tid været 
udsat. Det har givet os nogle unikke muligheder for at prøve nogle andre ting i vores fri-
tidstilbud, og det har givet en masse gode erfaringer.  
 
Vi oplever, at opdelingen af børnene skaber nogle gode relationer på årgangene, og det  
at børnene skal forholde sig til færre voksne giver en bedre relation.  
 
Selvom vi er begrænset i de ting vi normalt kan, så ser vi muligheder og finder på en  
masse  spændende ting for børnene.  
 
Flere af de ting kan I se i afsnittene herunder.  
 
SFO´ens nye tiltag med svømning om torsdagen for  
1. årgang og 2. årgang blev skudt godt i gang 
Først en stor tak for den store opbakning fra alle jer forældre, da vi ved, at det kan være 
en stor ting for jer at sende jeres børn med os i svømmehal.  
 
Børnene fra begge årgange har klaret det rigtig godt og været virkelig seje til alt lige fra 
gåturen til og fra svømmehallen, til omklædningen og ikke mindst til at opholde sig i 
svømmehallen. Vi har leget i et midterbassin, hvor alle børnene kan bunde. Der har vi spil-
let bold, dykket efter ringe, leget med redskaber, hoppet fra kanten m.m. Det har været 
tydeligt at se, at børnene har hygget sig med hinanden samt de voksne. Det har også væ-
ret muligt for børnene at komme ud på det dybe og springe fra vipperne. Der har børnene 
været mega seje og hoppet fra både 1 meter vippen til 5 meter vippen, ja, de har selv lok-
ket de voksne med op og hoppe fra 5 meter vippen. Vi var enige om, at det var vildt og 
gav et sus i maven. 
 
Når børnene opholder sig på det dybe vand har alle, der ikke kan svømme selv, et bælte 
på samt mange af dem også armvinger. Det er gået rigtig godt, og børnene har været go-
de til selv at sige, at de gerne vil have det på.  
 
Corona-virussen har desværre sat en bremser for svømmehallen om torsdagene lige nu, 
men vi håber at kunne vende tilbage snarest muligt, da vi oplever, at det er noget børne-
ne rigtig gerne vil. 
 
Cirkus Trapez i Madsbyparken 
Den 10. september 2020 var SFO’en og 90 glade børn i Cirkus Trapez i Madsbyparken. 
Børnene var meget spændte og glædede sig til at opleve cirkus. Der var en god stemning, 
og alle var gode til at klappe og synge. Det var en god forestilling, og vi gik glade hjem til 
sfo'en.  

Se masser af cirkus-billeder på næste side! 



 

Side 8 

 

Vi blev budt velkommen af sprechstallmeisteren 

Vi fik popcorn 

Der var optræden 

med vilde geder 

Vi så et flot nummer 
med en artist 

Her optræder de med ”den oversavede dame” 

Der var sjove artister, der kunne balancere med vinglas og spille på flasker 

Her optræder  
en stor og lille hest  



 

Side 9 

Nyt fra 0. årgang 
 
På 0. årgang i SFO-tiden er vi rigtig meget udenfor, hvilket vi oplever, at børnene gerne vil. 
Vi har derfor lige nu gang i flere udendørs aktiviteter/lege, og grundet Corona-virussen er 
disse også opdelt i hold 1, 2, 3 og 4, hvor børnene så hen over en uge får de samme til-
bud. Der er eksempelvis lige nu godt gang i bålmad tirsdag og onsdag, hvor tirsdag har 
været for hold 1 og 4 og onsdag for hold 2 og 3. Vi hygger omkring bålet med snak eller 
sætter lidt musik på.  
 
Vi forsøger også at komme på små ture væk fra SFO'ens område, såsom i uge 39, hvor vi 
var taget en lille tur over til en skrænt. Her fandt vi æbler, som børnene hjalp med at få 
ned og spiste. Mums, de var gode. Der var også en gynge, hvor alle børnene fik sig en gyn-
getur af de voksne. Børnene hyggede sig og legede op ad skrænten samt rundt i græs-
set.      
 
Ellers er der leg på legepladsen, på græsplænen samt ved sandkassen m.m. Børnene har 
også godt gang i fodboldkampene i SFO'en, og de giver den fuld gas.  
 
Vi oplever til trods for alt det med Corona, at børnene trives fint i det, og de er gode til at 
udvise forståelse for alle de retningslinjer, der er. 



 

Side 10 

Nyt fra 1. årgang 
På 1. årgang startede vi skoleåret med at være meget udenfor ved den nye legeplads, 
Sommerhuset og det grønne areal.Vores to pædagogstuderende Mia og Agnete har til-
budt forskellige bevægelseslege og kreative aktiviteter. 
 
Nu er vi flyttet til skolegården, festsalen, billedkunst samt 1. c’s og 1. d’s klasselokaler. 
Børnene har været meget gode til at omstille sig til de forskellige lokaler og udeområdet. 
En stor tak til børn og forældre på 1. årgang. Tak for jeres tålmodighed og forståelse i  
denne Corona-tid. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Personalet på 1. årgang er spredt over et større område, hvor børnene leger og er  
fordybet i mange forskellige aktiviteter: 
Vi laver perleplader, både store og mindre plader; dyr, pokemons, mad og andre figurer.  
Vi tegner på store og små papirstørrelser, nogle børn sætter store A3-ark sammen og teg-
ner “penthouse/luxushuse”, kæmpe trucks med anhænger mm. 
 
I billedkunst har vi malet på lærred, hvor nogle er udstillet i SFO’s cafe område. De er me-
get smukke. For tiden klipper vi i ugeblade og reklamer til collage. Børnene er gode til at 
fordybe sig i processen. Vi syr karklude, som kan bruges til tæpper til bamserne eller an-
det. De er meget smukke og lavet med stor koncentration og lidt hjælp af de voksne.  
 
I skolegården er der altid gang i fodbold, basketball og stikbold hver dag. Børnene bruger 
mooncars og løbehjul. Stigegolf er et nyt spil, som de har modtaget positivt. Langs med 
murerne i grønnegården er der lidt buskads og klatring, hvor børnene klatrer rundt langs 
med gelænderet og leger “Titanic”. 
 
Udenfor udvikles der mange gode og nye legerelationer. Børnene hygger sig på en god og 
anderledes måde. De finder nye venner og ser hinanden med nye øjne. 



 

Side 11 

Nyt fra 2. årgang 
I sfo’en på 2. årgang holder vi hver mandag børnemøde, hvor børnene informeres om ugens begiven-
heder, og hvor børnene får nye beskeder fra os voksne. Det gør, at børnene altid er opdateret omkring 
ugens forløb.  
Udover det bliver ugens SFO barn kåret. Ugens SFO barn er en, der har gjort sig bemærket i ugens løb 
som en god kammerat, og et barn der hjælper både børn og voksne. Vi vil gerne motivere børnene til 
at være søde ved hinanden og motivere dem til at rydde op efter sig selv og andre.  

 
 

Hver anden uge er der kommet gang i ture til svømmehallen for 2. 
årgang. Det har børnene taget rigtig godt imod. Hver gang er der 16 
børn, der drager afsted til svømmehallen, hvor der bliver svømmet, 
leget og hoppet fra vipper. Dette er dog sat i bero på grund af corona. 
Vi glæder os til, at vi kan komme afsted igen!  
 
Børnene på 2. årgang er rigtig glade for udendørsaktiviteter. Lige for tiden er det hockey, kongespil og 
rundbold, der er et hit. Det er altid en fornøjelse for os voksne at sætte aktiviteter i gang, da børnene 
deltager med stort engagement og højt humør. 

    
 
Der er dagligt kreative aktiviteter, som børnene er rigtig glade 
for. De elsker at sidde og fordybe sig, hygge sig i hinandens 
selskab, og de får altid lavet et flot produkt ud af det. 
 
Alle os i Fritid ønsker jer en rigtig dejlig efterårsferie! 



 

Side 12 

Damvej 
 
Kommende arrangementer frem til juleferien i eftermiddagsklubben: 
Sæt kryds i kalenderen!! Hvis restriktioner og retningslinjer tillader, at vi igen må afholde socia-
le arrangementer, vil vi fredag d. 30 oktober holde Halloween aften - og et julearrangement en 
fredag aften i december. Nærmere info, indhold og tilmelding følger.  
 
I Bygger-hyggen sker der for tiden en masse. Rummet har den seneste tid gennemgået en til-
trængt opdatering. På den ene væg er der blevet malet et vægmaleri, hvor et stort træ er blevet 
pyntet med børnenes håndaftryk, som symboliserer bladene på træet. Med tiden skulle træet 
gerne blive fyldt med masser af farverige håndaftryk. Skulle børnene en gang i fremtiden have 
lyst til at komme på besøg, kan de måske finde deres håndaftryk og forhåbentlig tænke tilbage på 
deres tid på Damvej med glæde. 
Udover vægmaleriet får vi nye møbler til rummet, så der skabes en hyggelig atmosfære. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygger-hyggen får også nye beboere, da der i den nærmeste fremtid flytter to marsvin og to ham-

stere ind. Vi skal selvfølgelig have fundet ud af, hvad de skal hedde, og det sker ved en afstem-

ning blandt børnenes forslag. Det bliver spændende at se, hvad deres navne bliver, og vi glæder 

os til at hygge med de nye beboere. 

 

 

Vores fuglebestand er for nyligt også forøget. Fem nye undulater er 

flyttet ind i volieren og kan, udover de gamle beboere, glæde sig til 

at få følgeskab af nye finker og nymfeparakitter. 

 
 
 



 

Side 13 

De kreative værksteder 
Vi er i fuld gang på værkstederne med masser af spændende aktiviteter. Der bliver bl.a. lavet dra-
ger, der kan bruges her i efterårsmånederne. Sidst i november begynder vi at lave julekalender og 
male julesokker, så de kan være klar til december-hyggen. Traditionen tro er december en må-
ned, hvor børnene kan lave julegaver til hele familien. 
 
I uge 39 var der bolsjer på programmet :-)  
Wow, det var en travl uge. 4 hold af fire personer pr dag nåede 
igennem på de 4 dage der blev lavet bolsjer. Om tirsdagen måtte 
vi erfare, at de fleste 3. klasser havde lavet bolsjer, fordi de har 
tidligere fri fra skole i forhold til de andre klasser. Så næste gang 
vi laver bolsjer vil det være mere ligeligt fordelt, så alle årgange 
kan nå det.  
Cola var et kæmpe hit, og næsten alle hold valgte denne smag. 
Ellers blev der både lavet, Jordbær/fløde, Jordbær/lakrids, La-
krids med og uden pulver i, champangebrus, kong fu og kongen 
af Danmark. Det bliver spændende, hvilke smage der er at vælge 
mellem næste gang J  
Det var så stor en succes, at Fie og Kirse har aftalt, at de i hvert 
fald skal nå at lave det én gang til, inden Fie er færdig med sin 
praktik 30/11-2020 
 
 
Her på Damvej har vi haft godt gang i den henover sommeren. På grund af nedlukningen havde 
vi ikke fået gang i vores swimmingpool, og da hedebølgen pludselig ankom, måtte vi improvisere. 
Det blev til en række virkeligt hyggelige og gode dage med vandkamp, vandpjask og en glidebane 
på en presenning med masser af opløste sæbespåner. Det var et rigtigt stort hit, og børnene fik 
virkeligt gået til den. Nogle af dem, som for alvor fik styr på teknikken, kunne glide mange meter 
på maven henad banen. Det er helt klart noget, som skal gentages, når solen og varmen igen til-
smiler os. Som billedet viser, blev det også taget i brug af de voksne… 

 

Vi har også fået gjort vores huse klar til brug, hvilket en del børn allerede har benyttet sig af. Det 

er altid en skøn tid at være i nu, for børnene er fulde af gåpåmod og fyldt med kreative idéer til 

både indretning og udsmykning af husene. Hvis I bliver spurgt af børnene, så må de gerne have 

ting hjemmefra med, men vi kan ikke garantere, at de ikke forsvinder eller bliver ødelagt.              

 Det er altså på eget ansvar.  
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På trods af, at opdelingen af børnegrupperne også har indfundet sig på Damvej, så har vi stadig 

godt gang i aktiviteterne i vores fællesrum. Salen er dagligt præget af ren hygge omkring poolbor-

det, hvor vi stadig afholder vores månedlige turnering, hvor mange deltager i håbet om at kunne 

kalde sig mester. 

Det kreative miljø er ligeledes rykket ind i salen, hvilket er med til at åbne nye børneøjne for den 

hygge, der er omkring at designe sin helt egen drage.  

Man kan stadig få noget godt til ganen hver onsdag, hvor der bydes på forskellige goder lige fra 
suppe til pastasalat. 
 
Vi benytter os endvidere af solens sidste stråler, inden den går i hi. Vi hygger os med kæmpe Mi-

kado, gemmeleg, kronegemme og andre lege både af nyere og ældre karakter. 

 

Pokemon Go er stadig på sit højeste, og derfor arrangerer vi forskellige ture ud af huset i forsøget 

på at fange de mest legendariske af dem alle.  

 

Salen er også dagligt præget af energifyldte børn, der gør sit bedste for at vinde over de voksne i 

Hockey eller stikbold. 

Vi ser frem til flere sjove timer med jer alle! 

 

 
 
 
 



 

Side 15 

Aftenklub 
 
I aftenklubben har vi fået en super fin opstart efter sommerferien. Trods en del ændringer 
og begrænsninger grundet Covid-19 kan vi stadig tilbyde masser af hygge, god stemning 
og forskellige spændende aktiviteter. Og det glæder os rigtig meget at se det fine frem-
møde.  
 
Vi har bl.a. andet gang i træsløjd, vi bygger på huse, spiller boldspil, kreerer på de kreative 
værksteder, laver konkurrencer og hygger med snack, bål mad og meget andet. Vi følger 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger, og det fortsætter vi selvfølgelig 
med, så længe det er påkrævet. 
 
Fredag d. 4. september holdt vi i aftenklubben en ekstra forlænget aften frem til kl. 22.00, 
da vi desværre ikke måtte afholde overnatning som planlagt grundet covid-19.  

Aftenens program bød på: fransk hotdog på bål til aftensmad, konkurrence i ”NAK og ÆD” 
med præmie til vinderne, hygge med popcorn og saftevand og sidst på aftenen Lygte-
gemme i tusmørket til stor morskab for alle :-) 

Den ekstra klubaften var en kæmpe succes, og vi tænker, at dem vil der komme flere af i 
den kommende tid. 

Kreativ værksted  

Gang i træværkstedet 

Hygge med at lave  
skumfiduser over bål 

Aftenklub d. 4. 
sept. Vinderne  
pakker ud  

Udendørs soda-pong  

Der nydes dejlig suppe fra baren   

Legepladsen 

Boldspil i salen 
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Klub Sønderparken 
I klubben i Sønderparken har det været en rodet og forvirrende tid. Først blev vi lukket 
ned, så troede vi, at vi åbnede igen, for derefter at lukke en gang til.  
 
Til gengæld har vi fået to nye ansatte, som vil være der om tirsdagen, hvilket jo er en posi-
tiv ting. Men alt den forvirring har gjort, at Nichlas og Andreas har tilbragt det meste af 
sensommeren på eller omkring hoppepuden sammen med børnene. Det har ført til man-
ge gode snakke og en masse god bevægelse.  
 
Nu er vi heldigvis kommet i den lykkelige situation, at vi har fået lov til at åbne indenfor, 
men kun hvis en række punkter bliver overholdt. Derfor skal vi hver dag skrive navnene 
ned på de børn, som kommer indenfor. Børnene skal bruge den håndsprit, som er derov-
re og huske at holde god håndhygiejne. De må ikke gå ovenpå til caféen, og slutteligt skal 
vi være helt skarpe på, at vores målgruppe er fra 8-14 år. Derfor er vi nødt til at afvise de 
børn, som er mindre eller større end dette, med mindre de selv kommer med deres foræl-
dre. Det er ikke, fordi vi vil være sure, men vi er nødt til at gøre det sådan. Vi glæder os til 
at åbne for jeres søde børn. 

 

Aftenklubben i Korskær 
Klubben i Korskærparken anerkender, at hele Danmark kæmper med Covid-19. Dette be-
tyder dog ikke, at vi er lukket. Tværtimod! Vi åbner stadig op med godt humør, og hygger 
os med de børn, der har lyst til at komme forbi. 
 
Henover sommerferien har Hasan været på tur med en gruppe børn, der lærte en masse 
om, hvad det vil sige at være redder. En tur de med passion fortæller om. 
 
Denne energi gør vi et forsøg på at matche i hverdagen gennem brætspil, fodbold, gode 
snakke. Med andre ord ren rå hygge. Nogle af de voksne er endda blevet bedre til bord-
fodbold, og de er villig til at tage en kamp mod alle, der tør. 
 
Selvom det er fedt at sparke benene op, når man har fri, så vil vi med glæde hjælpe til 
med alles lektier så godt, som vi nu kan. 
 
Når mørket begynder at komme over os, er klubbens medarbejdere mere end villige til at 
følge dem hjem, der skulle have brug for det, så både vi og alle forældre har ro i sindet. 
 
Det er frit for alle at kigge forbi, og selvom der er nogle enkelte restriktioner, betyder det 
ikke, at vi ikke kan have det sjovt sammen. Vi har, som altid, åbent fra mandag til torsdag 
fra kl. 17-20. 
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Nyt fra afd. Skolesvinget 
 

En velfortjent efterårsferie er nu over os, og denne gang er den måske mere velfortjent end før. 
En anderledes skoledag har præget vores hverdag, siden vi startede i august. På grund af Corona 
har den ikke budt på så mange busture ud af huset, men derimod har klasserne gået mange lange 
ture i lokalområdet.  
Bredstrup/Pjedsted, Brøndsted Skov, Dons Søerne og Spang Å er flittig besøgt af vores klasser. 
På skolen har vi også mærket, at der bliver eksperimenteret med udeundervisning. Hele tiden vil 
man kunne finde klasser i skolegården, på sportspladsen eller på parkeringspladsen som er i gang 
med at løse forskellige skoleopgaver. 
 
Afdelingsrådet: 
Det nye afdelingsråd er nu sammensat, men har endnu ikke haft deres første møde. Derfor er der 
ikke valgt formand endnu. Følgende sidder i afdelingsrådet i dette skoleår: 
Forældre: 
Skolebestyrelsen: Kim Søgaard 
Forældrerepræsentanter: Najat Naji, Tanja Sandberg, Stig Malling, Christina Christensen, Thomas 
E. Jørgensen, Rene Wænnerstrøm og Line Petersen. 
Medarbejderrepræsentant: Reidun Christensen 
Elevrådsrepræsentanter: Lærke 6b, Adam 5b og Kaya 4a 
Ledelsen: Dorthe Lindegaard og Lars Andersen 
 
På dette skoleårs afdelingsmøder skal vi bl.a. arbejde med Corona-forhold på Skolesvinget, 
renovering og andre forhold der vedrører børn, forældre og personale. 
 
Elevrådet: 
Har haft deres første møde og har konstitueret sig på følgende måde: 
Formand er Anna 6b, og næstformand er Laura 6a. De øvrige medlemmer ses her på billedet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg vil gerne takke både de forældre, der er valgt til afdelingsrådet, og alle de elever, der har valgt 
at stille op til elevrådet. Jeg ved, at der har været kampvalg i mange klasser. 
Tak til jer alle for at engagere jer i arbejdet med at lave en god skole for børnene på Skolesvinget. 
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Personalesituationen: 
Vi har netop afsluttet to samtalerunder og har ansat nogle nye lærere til skolen. 
Kristine Ahrendt Holk er blevet fastansat og skal fortsætte med at have timer  
i 5. og 6. årgang. 
Michala Jakobsen er ansat i et vikariat fra d. 5.10. og skal have timer i 0.årgang, på 
3.årgang og på mellemtrinnet. 
Anna Tang Lærke er ansat i et vikariat fra d. 19.10. og skal have sine timer  
på 6.årgang og 2.årgang. 
 
Velkommen til dem alle 3.  
 
Skolesvinget fylder 60 år, hurra! 
I dette kalenderår fylder Skolesvinget 60 år, men desværre kan vi ikke holde en stor fælles 
fest. Vi har derfor besluttet at fejre skolens fødselsdag med en anderledes ”Skolesvings-
fødselsdagsfest” d. 18.11.2020 
 
Alle klasser/årgange får mulighed for at fejre fødselsdag i klasserne, og vi sørger for, at 
der både vil være flag, fødselsdagskage og masser af festlige aktiviteter rundt på skolen. 
I dagene op til fødselsdagsfesten vil alle vores klasser arbejde med skolen i gamle dage. 
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Fritidstilbud afd. Skolesvinget 
Nyt fra Oasen 
I Oasen laver vi nogle forskellige ting og tiltag. Vi laver både indendørs og udendørs aktiviteter. Vi 
spiller forskellige boldspil og har lavet/spillet udendørs Stratego, som er et strategisk spil, hvor 
børnene skal arbejde sammen om at finde modstanderens fane.  
 
En gang om ugen har vi bål, hvor vi laver forskellige bål aktiviteter, eller hvis vejret er dårligt, la-
ver vi mad indendørs, mere om dette i vores gode historie. Vi spiller også musik en gang om ugen 
og har device dage, samtidig med de forskellige aktiviteter gør vi os også i kreative aktiviteter. 
Vores gode historie stammer fra en dag, hvor vi skulle lave ærtesuppe. Børnene var lidt skeptiske 
i starten angående smag og havde sjove kommentarer omkring farven, som var grøn. Børnene 
var gode til at hjælpe med at forberede suppen, skære løg, hvidløg, blænde osv. Suppen blev rig-
tig god, og børnene syntes også, at den smagte godt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

SFOen på Skolesvinget har været så heldig, at vi igen har lejet en PUMP TRACK hos Taulov 
BMX. Der har været rift om at køre på den, og i disse corona tider har vi været nødt til at 
skiftes. Derfor var glæden stor, da det blev 0. årgangs tur. Alle der havde en cykel og cykelhjelm 
med - ja sikkerheden skal jo være i top - fik mange ture over banen. 

 

 

 

 

Tak for godt samarbejde til børn, forældre og personale. 

God og velfortjent efterårsferie til alle på Skolesvinget!  

    Med venlig hilsen 

 

 
Dorthe Lindegaard 
Pædagogisk fritidsleder 

    Lars Andersen 
   Afdelingsskoleleder 
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Nyt fra Skovlodden 
Nyt fra Pilestuen. 
Efter en dejlig og velfortjent sommerferie var gensynsglæden stor for både børn og voksne på 
Pilestuen. Vi har nydt det dejlige sommervejr udenfor både på legepladsen, og når vi har været 
på tur efter frøer og snegle, har plukket æbler og bær og talt om alt det spændende, vi har set på 
vores vej. Vinket til buschaufføren, talt om farverne på bilerne, fået en lastbil til at dytte, og hørt 
køerne på engen brøle. Der er så mange interessante oplevelser lige udenfor vores dør, og med 
den nyindkøbte ladcykel er der lagt op til, at vi kan komme på endnu længere ture i vores skønne 
lokalområde.    
 
Indendørs har vi leget med kartoffelmel, lavet sommerfugle og squash-aftryk med stor koncentra-
tion og intensitet. Fordybelses- og koncentrationsevnen er blevet øvet, og vi er selv stolte og gla-
de for resultaterne, som nu pynter så fint på stuen og i vores garderobe, som er blevet flot 
istandsat.  
 

Skovlodden har fået ny ladcykel  - Og børnehaven har været på tur! 
I børnehaven har vi fået en ny ladcykel med el. Der kan side 4 børn på cyklen af gangen. Vi nyder 
meget at komme på tur, da vi har mulighed for, at komme lidt længere væk og se nye steder. De 
yngste børnehavebørn kan nu også få fornøjelsen af at komme længere væk, og vi besøger lege-
pladsen i den anden ende af byen.  
Vi vil bruge el-cyklen på skift, så alle vores børn får mulighed for at prøve den og måske også nog-
le af vuggestuebørnene. Vi vil også bruge den til at køre til kirkegården for at samle kastanjer, da 
vi i øjeblikket snakker meget om høst. Vi glæder os til at få mange gode cykelture i fremtiden.  
 
Rigtig god efterårsferie til jer alle. 

Dorthe Lindegaard 
Leder af Skovlodden 
 

Lars Andersen 
Afdelingsskoleleder 
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Nyt fra afd. Nørre Allé 
 
Så er vi kommet godt i gang med det nye skoleår. Unægtelig en anderledes skolestart end vi 
”plejer” eller rettere end vi ønsker. Vi vil gerne fremstå som en åben og venlig skole, der tager 
”pænt imod” vores nye elever og deres forældre. Det har nærmest stået på ”Corona” siden 
marts, og det har haft/har stor indflydelse på skolestarten og dagligdagen på Nørre Allé. Corona 
har indtil nu været en stor begrænsning i fælles arrangementer på skolen og fælles tiltag på tværs 
af klasser – men der skal ikke være tvivl om, at jeg samtidig har den største respekt for denne 
sygdom, så vi passer godt på. Vi er i tæt kontakt med både Fredericia Kommune og sundheds-
myndighederne hele tiden, så vi er helt ajour med udviklingen og de sikkerhedsforanstaltninger/
tiltag, som vi skal sørge for på skolen. 
Vi håber at indhente noget af det tabte på ”fællesskabs-fronten” på et senere tidspunkt. 
 
Den attraktive udskoling 
Fredericia Kommune har sat et tre-årigt forløb op, der har overskriften ”Den attraktive udsko-
ling”. Målet er naturligvis at lave en attraktiv udskoling i en fælles ramme for Fredericia, men 
med plads til forskelligheder. De fire udskolingsskoler er med i forløbet, hvor både elever/
forældre/ledelse/personale skal inddrages fra start til mål. Eleverne kommer med gennem elev-
rådet, og forældrene bliver inddraget gennem skolebestyrelse og afdelingsråd. Der tegner sig al-
lerede nu et spændende og veltilrettelagt forløb. Elevrådet har fået en kort orientering på deres 
sidste møde, og få dage efter fik jeg tilsendt et flot input fra en 9. kl., der lige havde taget opga-
ven på sig - meget flot. Alle får naturligvis muligheden senere. 
 
Den nye 7. årgang er landet godt og føler sig nogenlunde hjemme. Indenfor de første uger har 
eleverne bl.a. været på ”ryste sammen-tur” i Troldehuset samt haft hygiejnekurser m.m. i Elevca-
féen, så de kunne blive klar til at lave mad til hele Nørre Allé. Vi har i øvrigt lige haft et uanmeldt 
besøg fra Fødevarestyrelsen, hvor vi fik en positiv smiley. Det er godt arbejde af både elever og 
personale, og det tyder på, at eleverne har fået en god start i Caféen. 
 
7. årgang har været igennem en intro både til valgfag og linjer, og nu har eleverne ønsket i priori-
teret rækkefølge. Der har været en meget skæv fordeling i år på ønskerne, så der var desværre 
nogle, som ikke kunne få deres 1. ønske opfyldt. Alle hold i valgfag er oprettet og startet. På lin-
jerne forholder det sig lidt anderledes. Der var desværre for få elever, der valgte den kreative lin-
je, så den måtte udgå – til gengæld er der to hold i idræt i år. Det bliver spændende at følge. 
 
8. årgang skal snart have deres første karakterer og første uddannelsesparathedsvurdering 
(UPV). Det er vigtigt at nævne, at disse vurderinger er dynamiske og er et ”øjebliksbillede” af de-
res indsatser. Dette kan være med til at afdække, om eleverne har brug for at hæve deres sociale, 
praktiske, personlig og faglige niveau. I UPV-arbejdet arbejder skole, elever og forældre tæt sam-
men med ungdomsuddannelserne og uddannelsesvejlederne. 
 
9. årgang arbejder allerede hårdt og målrettet frem mod eksamenerne til sommer. I uge 41 var 
der terminsprøver - det er en god øvelse for eleverne, så prøvesituationen ikke er ny for dem. 
Tiden går rigtig stærkt for 9. årg., og allerede i starten af næste kalenderår 2021 ved de unge, 
hvad de skal efter sommerferien i 2021. 
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Elev- og personalesituationen på Nørre Allé: 
I år tæller Nørre Allé ca. 400 elever. Alene på 7. årg. kom der over 150 elever ind på skolen, men 
det er også en stor årgang.  
 
Talentklasserne er nu to klasser på alle årgange, så der nu er seks talentklasser og over 100 ta-
lentelever på Nørre Allé, hvilket er det største antal klasser nogensinde. Vi fornemmer, at Frede-
ricia Eliteidræt og Idrætsskolen på Ullerup Bæk Skolen er et godt ”brand” og konceptet er ved 
Team Danmark rost som et af Danmarks førende talentmiljøer. 
 
Så har vi prøvet noget nyt i år. Vi har indenfor de sidste fem måneder fået tre opsigelser – dog 
helt uafhængige af hinanden. Den ene er forfremmet til viceskoleleder på Fyn, den anden ville 
prøve nye udfordringer efter mange år på den samme skole, og den sidste kommer til at spare 
næsten to timer hver dag i transport. 
 
Vi har bl.a. som en konsekvens heraf omrokeret i ledelsen, så Michael Ploug er blevet afdelingsle-
der på Nørre Allé (Michael har skrevet en lille præsentation længere nede), og jeg har fået fornø-
jelsen af at blive leder af Idrætsskolen på Nørre Allé, hvilket bl.a. indebærer en plads i Fredericia 
Eliteidræts bestyrelse. Vi har desuden ansat to nye lærere på Nørre Allé (den ene er lige startet, 
og den anden starter 1/11-20). Nærmere info om de to lærere udsendes på afdelingen. 
 
Michael skriver: 
Kære forældre og elever på Nørre Allé 
Mit navn er Michael Ploug, og jeg er startet som pædagogisk afdelingsleder på Nørre Allé d. 1. 
august 2020. Det er en spændende opgave, som jeg har set frem til, da jeg brænder for at skabe 
de bedst mulige betingelser for alle elevers læring og trivsel i samarbejde med skolens medarbej-
dere, jeres børn og jer forældre.  
I forvejen kender jeg nogle elever, forældre og ikke mindst personalet, da jeg ikke er helt ny på 
Ullerup Bæk Skolen. Jeg har nemlig i de sidste fem år været ressourcecenterleder for Ullerup Bæk 
Skolens ressourcecenter og er det fortsat. Som ressourcecenterleder varetager jeg den overord-
nede ledelse af skoleafdelingernes forskellige tilbud om AKT (adfærd, kontakt og trivsel), DSA 
(dansk som andet sprog) og faglig støtte/specialundervisning i skoledagen.   
Jeg er glad for at være kommet i gang, og jeg glæder mig til at lære både jer og jeres børn bedre 
at kende. I skal være velkommen til at skrive til mig i Aula eller ringe på 22 63 29 02 om både 
stort og småt. 
 
Velkommen til de to nye lærere og Michael! 
 
Alle på afd. Nørre Allé ønskes en god efterårsferie! 
 

Nils Jørgensen 
Skoleleder afd. Nr. Allé 

 
Michael Ploug 
Afdelingsleder afd. Nr. Allé 
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www.facebook.com/ullerupbaekskolen 
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