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Side 2 

Distriktsskoleleder Jan Th. Voss 
 

Kære elever, forældre og medarbejdere 
 

Vi er på vej på efterårsferie 
Så er vi nået til efterårsferien, hvor eleverne får en lille pause fra 
undervisningen og måske et par gode oplevelser sammen med 
familien og vennerne. 
 
Nogen rydder op og pakker haverne lidt ned - og vi indstiller os på den mørke tid.  
Måske skulle vi vælge at tænke rigtig positivt om efterår og vinter. 
Det er da den hyggeligste periode, hvor vi nok må søge mere ly indenfor, men  
bestemt også kan gå ud og sætte pris på farverne og lidt efterårs rusk i vinden. 
 
Nu sker der snart noget meget vigtigt for skolen! 
Jeg vil meget gerne gøre opmærksom på en vigtig begivenhed for alle, som har med 
skolen at gøre: Til marts/april måned skal vi vælge nye forældre ind i skolebestyrel-
sen.  
 
Det er et utroligt vigtigt stykke arbejde for skolerne, og derfor vil jeg bede alle jer 
forældre om at overveje at tage del i dette arbejde. Vi ønsker, at skolebestyrelsen 
repræsenterer alle elever og familier, så jeg vil meget gerne opfordre til, at alle for-
ældre – uanset baggrund – vil overveje at blive en del af skolebestyrelsen. 
 
De næste par numre af Skolenyt vil fortælle lidt om arbejdet i skolebestyrelsen. 
 

 
Rigtig god efterårsferie til alle! 

 
Venlig hilsen 
Jan Th. Voss 



 

Side 3 

Nyt fra afd. Skjoldborgsvej 
Vi har fået en rigtig god start på det nye skoleår for både elever og medarbejdere på skolen. 
Det er en fornøjelse, at vi nu igen kan drive skole uden de store corona-restriktioner. 
Det betyder, at vi nu mødes til fælles morgensamlinger i årgangene, og at vi igen kan arbejde med forskel-
lige former for holddannelse på tværs af klasserne i de enkelte årgange. Det betyder rigtig meget for fæl-
lesskabet og undervisningen. Vi oplever, at eleverne i den grad nyder at være sammen på kryds og tværs. 
Det har vi virkelig savnet i de sidste 1½ år! 
Vi fortsætter naturligvis med at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring håndvask, udluftning, hy-
giejne m.m. – det er faktisk blevet ”ren rutine”. 
 

Skolens traditioner 
Vi glæder os rigtig meget til i dette skoleår at vende tilbage til alle skolens traditioner. Skolens traditioner 
er de højdepunkter i skoleåret, der på en særlig måde giver liv, glæde og forventning i skolelivet. 
Her kommer et udpluk af traditionerne: 
 Lejrskole i Troldehuset – for 3. årgang 

 Sundhedsugerne uge 39-41 – for alle klasser 

 FN’s verdensmål i uge 41 – for alle klasser 

 Skolernes motionsdag – fredag før efterårsferien for alle klasser 

 Spil-dansk-dag – torsdag d. 4. november for alle klasser 

 Juleklippedage – for alle årgange, nogle med bedsteforældrene 

 Luciaoptog d. 13. december – pigerne i 3. årgang går Lucia på hele skolen 

 Juleafslutning i Hannerup Kirke – sidste dag før juleferien for alle klasser 

 100 dages-fest – for 0. årgang i januar på skoledag nummer 100 

 Fastelavnsfest – for indskolingsklasserne 

 Skolernes Trivselsdag – første fredag i marts for alle klasser 

 Skolernes sangdag – fredag før påskeferien for alle klasser 

 Skole-Ol – lokalt stævne i maj for 4.- 6. årgang 

 Kulturdag d. 8. juni kl. 16-20 – for alle årgange 

 Ullerupiade d. 23. juni – idrætsdag for alle klasser på hele Ullerup Bæk Skolen 
 

Fra uge 43 – omlægning af understøttende undervisning 
Regering og folketing har givet øgede frihedsgrader til skolerne i skoleåret 2021-2022. Det betyder, at Ul-
lerup Bæk Skolens skolebestyrelse har besluttet, at vi fra uge 43 reducerer timetallet med 1 lektion om 
ugen i alle klasser i indskolingen samt på 5. og 6. årgang. På 4. årgang omlægges 2 lektioner om ugen. Lek-
tionerne tages fra den understøttende undervisning og anvendes fremover som to-lærertimer til ”fagligt 
løft samt trivselsfremmende aktiviteter”. 
Fra uge 43 møder alle elever i 0. -3. klasse mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 8.00-13.30 og fredag kl. 
8.00-13.00. Der tilgår særskilt besked til eleverne på mellemtrinnet om skemaændringerne fra uge 43. 
 

Indskrivning til 0. årgang fra august 2022 
Vi er kun lige begyndt på skoleåret, før vi sender informationer ud forældre, der har børn, der skal begyn-
de i 0. klasse i august 2022. Torsdag d. 30. september var der online infomøde med meget god deltagelse. 
Desuden glæder vi os rigtig meget til at åbne skolen tirsdag d. 26. oktober kl. 15-17, hvor alle kommende 
elever til 0. årgang sammen med deres forældre kommer på besøg. Der er åbnet på biblioteket, i klasserne 
på 0. årgang og i SFO-lokalerne. Vi håber, at rigtig mange vil komme for at se skolen og få en snak med 
lærere og pædagoger om den kommende skolestart. 
 

Afdelingsrådet  
Afdelingsrådet har torsdag d. 7. oktober holdt det første møde. Tak til alle jer forældre, der er blevet valgt 
til det nye afdelingsråd, og tak for engagement og god energi på mødet. Det lover godt for samarbejdet. 
 

Trafikudvalg 
Afdelingsrådet har nedsat et nyt trafikudvalg bestående af Christian Ammentoft, Mona Kildetoft, 
Diana Rolle og Jesper Kawa. Trafikudvalget trækker straks i arbejdstøjet og vil arbejde for at for-
bedre trafiksituationen omkring skolen, der - som alle ved - er konstant udfordret. 
 

Jeg vil slutte med at ønske alle elever, forældre og medarbejdere en rigtig god efterårsferie! 

Anne Bodil Jensen 
Afdelingsskoleleder 
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Helt vild med haver 
På Ullerup Bæk Skolen er vi helt vilde med natur, biodiversitet og bæredygtighed. Vi har 
derfor i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen i uge 39 plantet en helt ny og vild ha-
ve på skolens område. “Plant et træ” har doneret hele 7 frugttræer og 7 frugtbuske samt 
nogle bøger om planter og dyr.  
 

Udvalgte elever fra 3. årgang har været med i dette spændende og grønne projekt. De har 
lært om træer og buske, samt den vigtige rolle de spiller i økosystemet. Derefter blev det 
så tid til at få lidt jord under neglene. Der blev gravet og plantet, og det var nogle meget 
stolte og engagerede elever, som modtog deres trædiplom til sidst. 
 

Elever fra 4. og 6. årgang har også hjulpet til med at plante træer. Alle 7 frugttræer er ble-
vet plantet, og i skrivende stund er vi i gang med at plante frugtbuskene. Elevrådet har sat 
en konkurrence i gang - hvem kan finde det bedste navn til vores nye vilde have? Derud-
over er planen, at der skal bygges nogle insekthoteller, som skal stilles op i haven. Og 
hvem ved, hvad der ellers kommer op at stå i vores nye vilde have. Fremtiden er grøn på 
Ullerup Bæk Skolen!  
 

Læs mere her #DKVILD i Fredericia  (www.fredericia.dk - søg på #DKVILD) 
 

Philip Jovan Manojlovic 

https://www.fredericia.dk/borger/trafik-vej-natur/rig-natur-i-fredericia-vaer-med
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Lektiecafe på afd. Skjoldborgsvej 
 
”Tilbud om lektie- og læringshjælp samt faglig støtte hver tirsdag til dig på 0. - 6. klassetrin på din 
egen skole”. Sådan lyder overskriften på en flyer fra ”Den Boligsociale Helhedsplan”. Heri kan 
man læse, at der er frivillige hjælpere fra henholdsvis Dansk Flygtningehjælp og Den Boligsociale 
Helhedsplan, som hver tirsdag fra kl. 14.30 til 16.30 stiller sig til rådighed for elever på afd. Skjold-
borgsvej, der gerne vil have en hjælpende hånd med lektierne.  
 
Selv om nogle af ugens understøttende undervisningslektioner bruges til at hjælpe med opgaver, 
elever ikke når i de enkelte fag, og at vi som skole for 0. til 6. klasse er meget opmærksomme på, 
at eleverne efter en lang skoledag ikke skal have alt for mange lektier, kan det ikke undgås, at de 
fleste elever i perioder har brug for at lave lektier eller opgaver efter skoletid. Her er det rigtigt 
godt med denne lektiecafe.   
 
Til at begynde med kom der ikke så mange elever, men det ændrede sig hurtigt, så der i dag er så 
mange elever, at man ikke længere holder sig til det aftalte læringsrum, men også sidder ved bor-
de og sofaer på skoletorvettorvet.  
 
Da jeg en tirsdag spurgte nogle elever om lektiecafeen, fortalte en glad elev mig, at det var rart, 
at de voksne giver sig god tid og ikke har så travlt med at komme videre, så man også kan snakke 
sammen. Andre elever fremhævede, at de i højere grad fik lavet deres lektier, og derfor også syn-
tes, at de bedre kunne følge med i timerne, mens en tredje gruppe fortalte, at de nu syntes, det 
var rarere at komme i skole, fordi de følte sig mere klar til det.  
 
Fra skolens side skal siges, at vi er enormt glade for dette initiativ, for vi har nogle familier, der 
ikke har mulighed for at hjælpe børnene med deres lektier. Samtidig har vi også opdaget, at en 
del elever alligevel søger at komme til lektiehjælpen, selv om de sagtens kunne sidde derhjemme, 
for der er fællesskab, god stemning og ikke mindst hjælpende voksne, der er tæt på. På den må-
de kan den enkelte elev hygge sig i godt selskab, samtidig med at eleven hurtigt kan få hjælp til at 
komme videre med lektierne.  
 
Vi håber, at initiativet med lektiecafeen kan fortsætte i lang tid fremover med det nuværende 
koncept, da det har vist sig at være en gevinst for alle parter! 
 
Venlig hilsen 
Jens L. Hovmøller 
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Troldehuset 
 
Endelig kunne vi igen få lov til at tage på lejrskole, så 3.årgang på Skjoldborgsvej har været i 
Troldehuset. Alle fire klasser har på skift haft to overnatninger derude, og den har stået på mas-
ser af aktiviteter, lege, bål, diskofest, gåture og hygge i sovesalene. Som I kan læse herunder, har 
nogle af børnene fra årgangen sat ord på deres oplevelse. 
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Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej 
Af pædagogisk fritidsleder Pernille Aabom 
 
Da vi ikke længere er omfattet af diverse restriktioner, er vores fritidstilbud 
fra uge 43 igen normaliserede. 
 
Det er noget, vi har ventet rigtig længe på og også noget både medarbejdere og ledelse 
glæder sig meget over. 
 
Det betyder, at børnene i vores fritidstilbud igen må være sammen på tværs af årgang og 
gruppe. Det betyder fælles morgenåbningen og fælles lukning (alle børn og voksne runder 
dagen af i SFO lokalerne ved 0. årgang). Det er vi rigtig glade for, fordi det også betyder, at 
vi igen kan tilbyde flere og mere forskelligartede aktiviteter, hvilket uden tvivl vil give en 
mere spændende og varieret hverdag for både børn og personale.  
 
Fra uge 43 vil det igen være muligt for forældrene at komme med ind i vores fritidstilbud i 
forbindelse med aflevering og afhentning.  
 
I uge 42 er der fælles feriepasning i fritid for alle tilmeldte børn. Pasningen foregår i år på 
afdeling Damvej. Det betyder, at alle tilmeldte børn fra fritid på afd. Skjoldborgsvej skal 
passes på Damvej i uge 42. Personalet er lige nu ved at planlægge aktiviteter og glæder 
sig til en hyggelig uge med forskellige aktiviteter både inde og ude. 
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Nyt fra 0. årgang 
 
Om eftermiddagen tilbyder vi aktiviteter for jeres børn både ude og inde, hvor vi voksne 
enten igangsætter dem, eller vi tager udgangspunkt i børnenes idéer. Her er noget af alt 
det spændende, vi har foretaget os.  
 
Vi øver med børnene, at de kommer rundt til flere af dagens aktiviteter, som vi tilbyder i 
løbet af deres eftermiddag i SFO’en. På den måde får de et indblik i, hvad der er af mulig-
heder for aktiviteter, samtidig med at vi skaber rum for, at de udvider deres legerelatio-
ner. 
 
Vi oplever, at børnene er rigtig gode til at trøste og hjælpe hinanden samt tage hinanden 
med i leg, hvis andre kommer og gerne vil være med. De er også gode til at bruge de voks-
ne, hvis et barn har slået sig eller bare har brug for hjælp. Vi oplever en rigtig god harmoni 
i børnegruppen, hvilket er rigtig dejligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I skolens gymnastiksale har SFO’ens børn rigtig gode rammer for at bevæge sig og lave fy-
siske aktiviteter. Det er med til, at børnene får det godt med sig selv, sin krop og andre. 
Det er vigtige elementer i børns psykiske, fysiske og sociale udvikling. 
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Vi har en tilbudsvifte med forskellige aktiviteter, som børnene kan lide at deltage i. 
Værkstedet: 
I værkstedet er vi kreative med børnene. Vi har både klippet, klistret og malet sammen 
med børnene, og de får lavet en masse flotte ting. De har blandt andet lavet fine nøglerin-
ge samt halskæder og armbånd. De har også malet puslespil, hvor de har skulle male alle 
brikkerne. Dem har børnene fået lov til at få med hjem.  
Der har også været gang i ansigtsmaling, hvor børnene er blevet malet i hovedet. De blev 
malet som alt lige fra spiderman til sommerfugl, prinsesser, tiger m.m.    
De har også malet ramasjang kopitegninger, hvor børnene også har valgt at male det bog-
stav, som deres navn starter med. De var gode til at hjælpe hinanden.  
 
Børnene nyder godt af at sidde sammen og være kreative. De finder selv på, hvad de skal 
lave og tegne, og nogen gange går der også sang i den. Så har der været fællessang ved 
bordet.  
 
Caféen: 
Vi har også haft gang i frisør og wellness. Her har 
børnene haft mulighed for både at få sat hår, 
strithår eller lavet krøller. Til wellness var der 
fodbad samt fodmassage. Børnene blev helt af-
slappede og nød, at de voksne hyggede om dem.    
 
Caféen er også der, hvor børnene kan sidde ved 
et bord og hygge med deres eftermiddagsmad 
eller de sidste lækkerier fra madpakkerne. Vi har 
valgt at lave et spisebord, så børnene kan samles 
omkring maden og sidde sammen og have en 
hyggelig stund, imens de får spist deres mad.  
 
Spar Es:  
I Spar Es er der forskellige lege-sektioner. Der er blandt andet et legekøkken, hvor de har 
mulighed for at lege alt lige fra købmand til restaurant. Det er særligt drengene, der har 
været i gang, og sikke de får lavet mad, snakket og dannet gode relationer til hinanden. 
Der er også mulighed for at lege med dyr, biler samt piratskibe, hvilket børnene også be-
nytter sig flittigt af.     
 
Der har også været fyret op for mu-
sikken derinde nogle dage, hvor der 
så går snak og dans i den. Børnene 
byder ind med en masse gode mu-
sikønsker og giver den hele armen.  
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De har også leget skole, hvor de leger uglehold, ligesom de 
har i skolen. Så skiftes børnene til at være lærer og elever, 
hvor de finder på, at der skal laves opgaver, skrives på tavlen 
m.m.  
 

Der er også blevet lavet pirathatte, hvor de fik brugt fantasi-
en til at male dem. De fordybede sig rigtig i det, og da de var 
færdige, legede flere af dem pirat lege indenfor og udenfor. 
De fik lov at få de seje pirathatte med hjem.    
 

Spillestuen: 
I spillestuen hygger børnene sig med at spille på PlayStation 
og Wii med hinanden, og snakken går løs. De har 15 minutter 
på de forskellige spillemaskiner, hvor de kan spille sammen 
eller selv. De er gode til at hjælpe hinanden og tage så mange med som muligt. Der er og-
så gang i brætspil og andre spil såsom ludo, spejlæg, vildkatten og meget mere samt teg-
ne og male kopitegninger, som er alt lige fra superhelte, prinsesser, dyr og tegnefilmsfigu-
rer.     
 

Udenfor: 
Vi har haft mooncar løb, hvor børnene har kørt om kap. De gav den fuld gas og fik helt 
ømme ben. Børnene har også leget fri leg ude på legepladsen, sandkassen, skoven samt 
multibanen, hvor der bliver dannet gode relationer børnene imellem. Vi oplever, at bør-
nene er gode til at lege med hinanden og finder på mange gode lege sammen, hvor de in-
viterer hinanden med i legen. De har også været i gang nede på tarzanbanen, hvor børne-
ne fandt på, at den voksne skulle råbe, når der kom krokodiller og uhyrer, hvilket betød, 
at den voksne skulle fange så mange børn som muligt. De grinede og løb alt hvad de kun-
ne og hjalp hinanden gennem banen.   
 

Vi har også haft gang i fodbold og stikbold udenfor, hvor vi også har spillet sammen med 
1. årgang. Der bliver gået til den, og børnene får brugt kroppen godt.  
 

Der er blevet lavet mad over bålet, hvor børnene har spist mad ved vores bålsted. De sy-
nes, det var rigtig hyggeligt, og det er helt sikkert noget, vi vil gøre med børnene igen.     
 

Børnene har også prøvet at været nede i vores sommerhus, hvor der var hygge og kreativ 
aktivitet med at lave æsker.  
 
Fredags disko: 
Vi har været heldige at have nogle fredage, 
hvor vi går i festsalen og holder fredags disko. 
Der er stor skærm, hvor der sættes musikvi-
deo på, som børnene kan danse efter eller 
bare give den gas og danse helt deres egen 
dans. Festsalen gøres mørk, og så tændes der 
ellers op for disko lyset, som blinker i hele 

lokalet. Børnene er vilde med det og har 
det super sjovt sammen.   



 

Side 11 

Nyt fra 1. årgang 
På 1.årgang har vi haft mange kreative aktiviteter i gang. 
Børnene er meget interesserede i at lave mange ting. Både piger og drenge er aktive. 
 
Vi har lavet papmache-grise. De blev rigtig søde, og børnene var stolte af resultatet. 
Nøgleringe til hele familien har de også lavet. Indkøbsnet har vi malet, så børnene kan 
handle uden plasticposer. 
 
Vi var heldige efter en weekend og nat med blæsevejr, at mange kastanjer fra skolens sto-
re kastanjetræer lå og ventede på at blive samlet op. Flere børn har samlet rigtig mange, 
og der er blevet lavet robotter, dyr, mennesker og edderkopper. Kreativiteten er stor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legepladsen er stadig meget populær. Her er rigtig mange børn dagligt ude og lege. Fan-
tasilege på bakken, fangelege og boldspil er i gang. Særligt arbejdsmændene har trukket i 
arbejdstøjet, og der bliver gravet i stor stil.  
 
Festsalen bliver brugt til meget forskelligt som fx stik-
bold, fodbold, lege med de store byggeklodser. Vi er 
også begyndt at lege med klæd-ud-tøj, hvilket giver 
rig mulighed for rollelege. Der kommer prinsesser, 
konger, kung fu og mange andre spændende perso-
ner i salen.  
 
Legepladsen bliver flittigt brugt, der er kommet mud-
der, og det er super dejligt at lege med. Også Tarzan-
banen bliver brugt flittigt, hvor børnene ofte søger 
ned og hygger sig. 
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Nyt fra 2. årgang 
De sidste måneder her i SFO’en er bare gået så hurtigt. Vi har haft gang i mange forskellige aktiviteter, 
og jeres dejlige børn er med på alt, hvad vi tilbyder dem.  
 
Vi har lavet forskellige kreative aktiviteter så som nøgleringe, fingerstrik, armbånd, perleplader osv. 
Alle børnene vil vildt gerne deltage i disse aktiviteter.  
Vi har også haft ”Just Dance” på programmet, og børnene er meget aktive og dygtige til at danse.  

 
 
Om onsdagen har vi haft adgang til skolens sløjdlokale, og det er meget populært blandt børnene. Der 
bliver lavet forskellige skydevåben, søde bamser og andre fantasifulde ting, alt efter hvad børnene fin-
der på.  Vi har også malet, og de fine malerier kan ses på vores opslagstavle i vores ene fællesrum.  
 

 
 
Hver anden fredag har vi tilbudt lidt eftermiddagsmad på 2. årgang. Børnene har på skift været med til 
at købe ind til dette, og vi regner med, at børnene også kan være med til at tilberede maden efter 
efterårsferien.  
 
Vi har selvfølgelig også tilbud om udendørsaktiviteter. Børnene spiller fodbold og en gang imellem og-
så håndbold og stikbold. Der bliver også løbet på rulleskøjter, 
selvom nogle af børnene synes, at det tager alt for lang tid at 
iføre sig alt sikkerhedsudstyret. 
 
Der er også tilbud om at komme i gymnastiksalen, hvor der 
bliver svinget i tov, bygget med skumklodser, og der er også 
plads til en rask brydekamp.  

 
      Alle os i Fritid ønsker jer en rigtig dejlig efterårsferie! 
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Damvej 
 
Kommende arrangementer frem til juleferien! 
Kommende arrangementer og ture ud af huset frem til juleferien i eftermiddagsklubben.  
 Fredag d. 29/10 afholder vi Halloween aften.  
 Onsdag d. 17/11 tager vi i T-hansen Arena og ser håndbold – mød spillerne og få autografkort 

og spillernes autograf efter kampen. 
 Fredag d. 26/11 afholder vi juleovernatning. 
 Fredag d. 3/12 julegave indkøbstur.  
 Hvis vejrforholdene tillader det, tager vi løbende på skøjte-

banen på gasværksgrunden i december – februar.  
Sæt kryds i kalenderen!!  
Nærmere info, indhold og tilmelding følger.  
 
Værkstederne  
Vi har virkelig savnet at lave kreativ med ungerne, og ungerne 

har savnet at lave kreative projekter med os, og det kan mær-

kes! Vi har derfor fået en masse nye og spændende varer, som 

vi hver dag giver os i kast med. Mange af de ting, vi har bestilt 

hjem, er ønsker fra børnene. Fra omkring uge 47 er de to kreati-

ve værksteder omdannet til ”julegave” værksteder, og derfor 

ville det være fint, hvis man som forældre kun kigger ind med et halvt øje…. Det vil som udgangs-

punkt være forældre-fri zone frem til jul :-) 
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Julesokker 
Vi vil gentage succesen fra sidste år, med julesokker i salen J Konceptet bliver nogenlunde som 
sidste år. Alle får mulighed for at komme med sin egen julesok, der vil komme op og hænge.  Den 
vil blive fyldt med julegodter i løbet af julemåneden fra den 1. til den 22. december. 
Kommer man og tømmer sin sok hver dag, vil den ligeledes være fyldt den næste. 
Er der en dag, man ikke har mulighed for at tømme sokken, vil den selvfølgelig ikke blive tømt, før 
man kommer på Damvej igen. 
 
Tømningen vil foregå i tidsrummet 15-16, og når man det ikke inden for tidsrammen, lader vi sok-
ken blive hængende med godter, til man kommer og tømmer den.  
Ønsker man at få en sok op på væggen, er der mulighed for dette i løbet af uge 47. 
Vi modtager hverken sokker før eller efter, da både indkøb af godter og organisering af sokker 
gøres ud fra det antal sokker vi får indleveret denne uge. 
 

Vi ser meget frem til at skabe og sprede julehygge med julegodter. 

E-sport 
På Damvej har vi fået en aftale med Fredericia E-sport op at stå. De spurgte os, om vi havde lyst 
til at bruge deres lokaler om fredagen, hvilket vi hurtigt sagde ja til. Det betyder, at vi hver 14. 
dag har været på Bülows Kasserne, hvor de har lokaler, som vi har hygget os i. Der er alt, hvad en 
computerspiller eller en gamer kan have lyst til at bruge. Headset, tastatur med lys og gode skær-
me og computere. Vi havde lidt startproblemer den første dag, da der var mange, som ikke helt 
havde styr på deres login til diverse spil, men sidst vi var afsted, fungerede det rigtigt fint.  
 
Børnene nyder at spille Minecraft, Roblox og Fortnite med hinanden, og det er en fornøjelse at 

være med. Som man kan se i dette nyhedsbrev, har vi på Damvej netop haft et stort fokus på at 

vise børnene, hvor gode og spændende tilbud vores by rummer, og Fredericia E-sport skal have 

stor tak for muligheden. Indtil videre kører dette tilbud frem til jul, og så må vi se, hvad der sker 

efterfølgende.  
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Tur på stadion 
Som noget nyt har vi et par gange været en tur på stadion og se FC Fredericias herrehold i fod-
bold. Det var med stor succes, både på og uden for banen, da vi første gang drog til Monjasa Park 
– en stor sejr til Fredericia og rigtig god stemning blandt børnene på lægterne, hvor der blev hu-
jet og heppet og sunget med på fanklubbens slagsange. Anden tur derud blev desværre med 
knap så stor succes på banen, men igen var stemningen blandt børn og voksne ikke til at tage fejl 
af. Selvom ikke alle børnene var lige velkendt på stadion eller i fodboldverdenen, var begge ture 
virkelig hyggelige, og snakken har efterfølgende gået lystigt på Damvej. 
Tak til både børn og forældre for at støtte op om disse ture – det er en super fed ting at kunne 
lave sådan nogle ture ud af huset med børnene. 
Og ud af huset skal vi igen til november. Denne gang går turen dog indenfor i håndboldhallen, 

hvor Fredericia HK tager imod rivalerne fra Kolding – mere info følger senere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vej mod stadion        Gode pladser på stadion 

Junior aftenklubben  
Efter et meget langt halvt år + lidt mere uden aftenklub kunne vi efter sommerferi-
en endelig åbne op og byde alle de unge mennesker tilbage til en masse hygge og 
samvær, fede værksteder og aktiviteter. Det er vi super glade for, og vi har fået en 
mega fin opstart med et kæmpe stort fremmøde af unge mennesker hver aften, det 
er virkelig en fornøjelse.  
Vi har lige nu ca. 129 unge mennesker, som benytter vores aftenklub. Vores aften-
klub tilbud er gratis, og man kommer, når man kan. Vi har åbent tirsdag og torsdag 
fra kl. 17.30 til 20.30. 
 
Og hvad sker der så i aftenklubben? Det kan du læse om på næste side! 
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Pointkonkurrencer - Vi har hver uge en voksenstyret aktivitet: en konkurrence der giver 
point på pointtavlen. Den som scorer flest point i alt over en længere periode vinder en 
større præmie. Pointkonkurrencerne foregår mellem årets ferieperioder, dvs. frem til 
efterårsferien, og derefter starter vi på ny. Blandt de øvrige deltagere trækker vi lod om 
en gevinst for at have deltaget. Pointkonkurrencerne er meget populære, og de unge 
går virkelig meget op i det.  
 
Musikværksted 
I musik har de unge mulighed for at spille og optage egen musik, så som voka-
ler, guitar, bas, keyboard eller trommer. Musikrummet er et unikt rum for for-
dybelse, personlig udvikling samt at skabe relationer.  
Det der gør musik sjovt og spændende er, at man altid kan videreudvikle sine 
færdigheder, samt udvikle og pleje relationer. Alle, som vil benytte musikrum-
met, bliver introduceret til de forskellige faciliteter, instrumenter og hvordan 
musikværkstedet kan og bør bruges. Vi har en liste med tider, hvor man kan 
aftale en tid, og der bliver hver uge tilbudt aktiviteter i musikrummet.   
Musikrummet bygger på medbestemmelse gennem valg af instrumenter og 
de sange, som de unge ønsker at spille og synge.  
  
Derudover er der altid planlagt en masse andre aktiviteter og værkstedsaktiviteter, men man er 
også velkommen til bare at komme og hænge ud og hygge sig med sine venner.  
Hver måned hænger vi et program op over månedens aktiviteter, så de unge derved kan følge 
med i, hvad der sker af aktiviteter i aftenklubben over en længere periode.  
 
Siden sommerferien har vi bl.a. lavet pandekager på bål, lavet diverse kreative ting på krea værk-
stederne, pointkonkurrence i UNO-stafet, dart, fodboldgolf, snørebåndsspisning, spillet basket og 
quiz. Der hygges med spil, stratego og pool i salen, og der kæles med vores små dværghamster, 
spilles hockey og fodbold på multibanen, en tur i karussellen, boldspil i salen og meget andet.   

Der nydes dejlig suppe fra baren   

Legepladsen
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Klub Sønderparken 
Vi har lavet underlag og syet på træplader sammen med vores børn. En onsdag var børnene så 
heldige, at vi også hyggede med varme toast. 
 

Onsdag i uge 40 lavede vi armbånd med små perler og havde vores gode hyggesnakke. 
Onsdag i uge 41 lavede vi smukke nøgleringe, hvor vi knyttede silkegarn. 
 

Da sommeren desværre har nået sin ende, og vi er trådt ind i efteråret, er der ikke luft i den po-
pulære hoppepude mere. Derfor er vi hver mandag fra kl. 17-20 på multibanen, hvor vi spiller for-
skellige boldspil, så længe vejret arter sig til det. Vi spiller ofte fodbold eller basketball.  
Hvis det er dårligt vejr, rykker vi dog indenfor og hygger med forskellige spil eller en omgang FIFA 
på PlayStation.  
 

I uge 42 er der lukket, da der er efterårsferie. 
 
Vi ønsker jer alle en god ferie. 
Hilsen Marianne, Marianne og Nichlas  

 

Klub Korskær 
Nu har vi endeligt åbent i klubben igen, og hvor har vi savnet det! 
Det er skønt at se jeres glade børn om aftenen, både gamle og nye. 
 

Der er sket nogle få ændringer, siden sidst vi havde åbent, men børnene har taget vældigt pænt 
imod det. 
 

Vi har fået en ny pædagog i form af Helena, som børnene har taget så godt imod, og Helena er 
derfor glad for de mange nye ansigter. 
 

Vi har investeret i nye PlayStation spil, der er blevet taget imod med kyshånd af både børn og 
voksne. 
 

Skulle der være tvivl om forholdene omkring hvem, hvad, hvor og hvornår, så er det børn i alde-
ren 8-14 år, der er velkomne. Vi holder åbent fra kl. 17-20 mandag til torsdag, og vi befinder os i 
Medborgerhuset i Korskærparken. 
 

Vi håber jeres børn vil komme med godt humør og god energi. 
Hilsen Helena, Hasan, Camilla og Jakob 
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Nyt fra afd. Skolesvinget 

Efterårsferien er nu over os, og de første par måneder på Sko-
lesvinget har, ud over den almindelige undervisning, primært 
handlet om at få skolen til at fungere under en stor renove-
ring. Halvdelen af skolen er lukket af, og alle børn er samlet i 
pavilloner og i SFO lokaler samt faglokaler. 
Jeg må sige, at jeg er dybt imponeret over den fleksibilitet, 
som personalet har vist. 
Som mange af jer sikkert kender, kan renoveringer virkelig 
være krævende, mens det står på, og her oplever jeg en utro-
lig god energi på Skolesvinget. Vi ved, at der venter os noget 
godt forude. 
Hvis tidsplanen holder, så står der en ”helt ny skole” klar til os 
til august 2022.  
  
 Emneuge uge 41 
I uge 41 har vi haft vores første emneuge i næsten 2 år, hvor børnene har været sammen på 
kryds og tværs af årgangene. Emnet er taget ud fra Verdensmålene og har i år handlet om Sund-
hed, fællesskab og trivsel. 
Børnene har været rundt på forskellige værksteder i løbet af ugen. Ugen blev sluttet af med det 
årlige motionsløb fredag d. 15.10. 
 
Elevrådsvalg i uge 39: 
I uge 39 blev der i hele Danmark kørt en landsdækkende 
kampagne med fokus på demokrati. 
På alle klassetrin på Skolesvinget blev der i løbet af ugen 
arbejdet med elevråd, demokrati mm.  
Fredag sluttede vi af med et stort elevrådsvalg, og det hele 
blev afsluttet på sportspladsen, hvor det nye elevråd blev 
præsenteret. 
I løbet af dagen sendte organisationen Danske Skoleelever 
live fra Skolesvinget, hvor både elever fra indskolingen og 
mellemtrinnet blev interviewet.  
 
 Afdelingsrådet: 
Det nye afdelingsråd har haft deres første møde, hvor Rene 
Vænnerstrøm blev valgt til formand. 
Følgende sidder i afdelingsrådet i dette skoleår: 
Forældre: 
Kim Søgaard (valgt til skolebestyrelsen) 
Stig Malling, Najat Walid Naji, Niels Morten Rasmussen, Vibeke Garrigues Rehr,  
Maja Carina Clausen Ravn, Birgitte Holme Nielsen, Rene Vænnerstrøm  og Line Ekhard. 
Medarbejderrepræsentant: Reidun Christensen 
 
Til slut vil vi gerne ønske alle en god og velfortjent efterårsferie. 
Tak for godt samarbejde til børn, forældre og personale. 
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Fritidstilbud afd. Skolesvinget 
Efteråret er i gang, og i SFO’en har vi nydt godt af det gode vejr. Vi bruger meget af eftermidda-
gen på fodbold og stikbold udendørs. Nu hvor efteråret begynder med regn og blæst, bevæger vi 
os mere indenfor og hygger med alle de sjove og spændende aktiviteter, vi kan finde på. 
 
Indenfor er der blevet rykket om på placeringen i lokalerne, så vi nu bruger loka-
let med køkkenet som Café og spillerum. Det er her, børnene sidder og spiser 
deres eftermiddags frugt/mad samt spiller forskellige spil og leger med plus 
plus’er. 
 
Det midterste lokale fungerer fortsat som krea rum, hvor vi har lavet malerier, 
malet med glaskugler og masser af glimmer til stor glæde for alle. Der bliver lavet 
smykker af flere forskellige slags, knyttet kumihimo nøgleringe og meget mere. 
 
Sidst men ikke mindst har vi efter sommerferien lavet det sådan, at der i det 
gamle billedkunstlokale sidder en voksen. Her siger børnene farvel, når de går 
hjem, de tjekker sig ud på skærmen, som er kommet op at hænge derinde. Der 
bliver i rummet ligeledes bygget en masse flotte kreationer af kapla klodser samt 
leget med Petshop og dukkehuset. 
 
Nogle gange finder vi på fjollede ideer, og lige plud-
selig er der “Diskohus Skolegården” inde i Cafeen 
med playliste fra DJ Sjippetov, diskolys og shots. 
 
I Oasen er vi godt i gang med det nye år. Pga. sko-
leombygningen er vi flyttet op i 3. klasses lokaler og 
har også mulighed for at benytte biblioteket. Børne-
ne hygger sig i de nye lokaler, hvor der er 
god plads til både fri leg, brætspil, kon-
struktionslege og til kreative udfoldelser. 
 
Vi havde en sjov eftermiddag med KIMS-
LEG, hvor man skulle smage på forskelli-
ge “klamme” ting. 
 
Mandag, tirsdag og torsdag er der for-
skellige kreative aktiviteter. 
Der er lavet mange forskellige ting, som 
eksempelvis krus med neglelak tryk, nøgleringe, græskar, sjove fisk,  
piberenser guldsmede og meget meget mere. 
 
Onsdag og fredag er der spilledage, hvor der bliver dystet og hygget om 
forskellige spil. Børnene har selv telefoner, iPads mv. med. Oasens PlayStation er også et stort 
tilløbsstykke. 

 
I slutningen af oktober vil vi begynde at tilbyde aftenklub en aften om måneden.  

Første gang vil blive den 26. oktober, hvor der vil være halloween fest.  
Der vil komme nærmere info ud om dette på AULA. 
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Nyt fra Skovlodden 
 
I anledningen af Naturfagsfestivalen “Helt Vildt” har skovlodden i uge 39 lavet et insekthotel for 
at få mere liv og biodiversitet på legepladsen. Dette er vigtigt for hele naturens fødekæde, da in-
sekterne tilhører den nederste del af kæden - jo færre insekter jo færre fugle osv. Derfor har hele 
institutionen samarbejdet om projektet ved bl.a. at samle materialer på diverse ture. Med diver-
se insektfælder har vi også undersøgt hvilke dyr, vi allerede har på legepladsen. Der fandt vi bæn-
kebidere, myrer, edderkopper og en enkelt larve.  
 
Vi har også lavet en rådnekasse, hvor børnene kan følge med i forrådnelsesprocessen. En rådne-
kasse kan give en masse læring om naturens gang, når børnene kan se og lugte gennem hele pro-
cessen fra dødt dyr til skelet. Vi har inddraget forældrene, så de kan få nogle gode snakke med 
deres børn om processen. Faktisk er de første ting allerede kommet i kassen. Det er en død frø, 
som Pilene fandt på en tur og dele fra en fasan. Fasanen fik vi af en bedsteforælder, og vi har un-
dersøgt bl.a. hjerte og mavesæk på fuglen. Vi vil også lægge diverse frugter og affald i kassen, så 
vi kan være undersøgende på, hvad der først forsvinder, og hvor hurtigt det går. 

 
Vi plukker solbær til syltetøj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Rådnekasse  
 
 
 
 
 
Insekthotel  
 

Rigtig god efterårsferie til jer alle! 

Dorthe Lindegaard 
Leder af Skovlodden 
 

Lars Andersen 
Afdelingsskoleleder 
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Nyt fra afd. Nørre Allé 
 

Nej, hvor vi glædede os til efter sommerferien, hvor vi havde udsigt til at kunne være sam-
men og være skole igen uden en masse begrænsninger, og det er jo kun lysnet og løsnet 
mere og mere….. 
 
Det er dejligt at se alle de glade elever igen, og se, høre og mærke glæden og optimismen 
på Nørre Allé. Vi fik en rigtig god skolestart, og alt i alt har vi en god stemning på skolen. 
Der startede syv 7. klasser efter sommerferien (over 150 unge), som har fået en god start 
på deres ”nye skole”.  
 
Vi er nu omkring 450 mennesker på Nørre Allé hver dag, og det stiller selvfølgelig store 
krav til os alle for at få skolen til at fungere. Langt de fleste af vores unge mennesker trives 
rigtig godt, hvilket diverse input, forældremeldinger, samtaler og målinger m.m. under-
støtter, men der er også nogle af vores elever, der har brug for hjælp og støtte for at få 
dagligdagen til at fungere. 
 
Vi er ”skolen for alle” på Nørre Allé, og det er vi faktisk stolte af. 
Vi er desværre ramt af meget fravær blandt personalet allerede fra sidst i august og frem 
til nu. Årsagerne peger bl.a. på følgevirkninger af Corona, influenza/forkølelse og stress/
pres m.m. Jeg håber meget snart, at udviklingen vender  
 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for at medvirke til en god skolestart  
og ønske alle en god ferie. 
 
Nils & Natasja 
Skoleledelsen 
Nørre Allé 

Nils Jørgensen 
Skoleleder afd. Nr. Allé 
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www.facebook.com/ullerupbaekskolen 
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