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Side

Distriktsskoleleder Jan Th. Voss
Kære elever, forældre og medarbejdere
Julen står for døren, og når vi kommer hjem fra skole og
arbejde, er der nok at se til. Vi må skynde vi os ud at handle
de sidste madvarer, julegodter, gaver, pynte op, juletræ, juleting med LED lys og meget mere…
På skolen har vi, ind imellem alt det vi skal lære, også sat tid af til julerier.
Luciaoptog og sang er en skøn tradition, som alle bliver betagede af. Juleklip
og småkager blandet med smil og hygge er med til, at årstiden bliver hyggelig uanset mørket og vejret.
Husk at skynde jer langsomt, for julestemningen kan man let løbe forbi, hvis
man har for travlt. Jul er jo hygge! – og hygge er vel det modsatte af stress og
overdreven travlhed?
Vi har alle deltaget i en stor undersøgelse
af skolens trivsel, samarbejde og læring.
Denne store spørgeskemarunde har tidligere været kendt som LSPundersøgelsen. Nu har den skiftet navn og hedder PFL (Program For Læring).
Alle medarbejdergrupper, forældre og elever har svaret på spørgsmål, som
kan give en ide om, hvordan vores skoles opleves af de mennesker, som er en
del af skolen.
Vi har nu modtaget resultaterne af undersøgelsen, og sammen med personalerne vil vi analysere det hele for at vælge, hvor vi skal sætte ind for at forbedre os. Det er en spændende og krævende proces, som efter programmet
sætter rigtigt i gang i det kommende skoleår.
Tak for alle jeres besvarelser!

Fredericia Kommune sætter ekstra midler af til børne-og unge området!
Det betyder, at vi i løbet foråret og ind i det nye skoleår kan ansætte flere
lærere og pædagoger, varme hænder, som kan hjælpe i klasserne.
Det glæder os meget med det fokus, Fredericias politikere har sat på vores
børn og unge!
Jeg ønsker alle vores elever, forældre og personale
en rigtig god jul og et godt nytår.
Varme hilsner fra Jan Thorkild Voss
Side 2

Nyt fra skolebestyrelsen
Kortere skoledage for 9. klasserne
I skolebestyrelsen følger vi skolens forsøg med kortere skoledag for 9. klasse
samt forsøg med at løfte de mest udfordrede elever; en del af Undervisningsministeriets omdiskuterede pulje.
Resultater fra LSP/PFL-undersøgelsen
Svarprocenterne for LSP/PFL-undersøgelsen er høje, og vi ser frem til at gå i
dybden med resultaterne for at afdække de udviklingsmuligheder, der er på
vores skole.
11 mio. kr. til
I det nye år går en arbejdsgruppe i gang med at se på budgettet; det kommunale budget tildeler skoleområdet en sum penge til varme hænder (11 mio.
kr.), og vi må se på, hvordan de kan forvaltes, så de giver tilstrækkelige løft på
matriklerne.
Valg til skolebestyrelsen
Næste år er valgår for skolebestyrelser, og vi ser frem til stor deltagelse fra Jer
forældre.

På skolebestyrelsens vegne ønskes I alle
en rigtig glædelig jul samt et fantastisk nytår.
Mange hilsner fra
Lotte Dohn Rix
Formand for skolebestyrelsen

Side 3

Nyt fra afd. Skjoldborgsvej
December er traditionernes tid med juleklippedage, julekalender, juleture til byen, julehygge i
klasserne, julefrokost, Lucia-optog ved pigerne i 3. årgang og juleafslutning med sang og musik
for alle på skoletorvet og juleafslutning i Hannerup Kirke.
Afdelingsrådet
Afdelingsrådet er kommet godt i gang med arbejdet og har allerede sat flere initiativer i gang.
Blandt andet undersøges i øjeblikket muligheden for at invitere til et forældreforedrag om ”Børn
og sociale medier”. Foredraget kommer efter planen til at foregå efter vinterferien. Vi arbejder i
øjeblikket på at hyre en foredragsholder fra Børns Vilkår. Det vil I høre mere om i det nye år.
Trafikudvalget arbejder målrettet og systematisk med at forbedre trafiksituationen omkring skolen. På det sidste møde i trafikudvalget havde vi besøg af en trafikplanlægger fra Fredericia Kommune. Der er flere initiativer i støbeskeen, som vi venter spændt på bliver ført ud i livet. Vi har et
rigtig godt samarbejde med Fredericia Kommune.
Derudover arbejder trafikudvalget med forskellige informationsfoldere til forældre og elever på
skolen. Foldere, der skal gøre opmærksom på, at alle har et ansvar for, at vores elever kan færdes
trygt til og fra skole.
Indskrivning til kommende 0. årgang
Indskrivningen til 0. årgang er nu afsluttet, og vi regner med at få 4 klasser på den kommende 0.
årgang. D. 31. oktober havde vi et Åbent-Hus-arrangement, hvor alle kommende børn og forældre var inviteret til at komme på besøg, se skolen, møde de voksne i skole og fritid og få stillet
spørgsmål om stort og småt. Arrangementet blev et stort tilløbsstykke med mange positive tilbagemeldinger. I den kommende tid afklares hvem og hvor mange, der kan få et tilbud om glidende
overgang fra d. 1. marts 2018.
Fra d. 1. marts tilbyder vi en besøgsordning for ”store-grupperne” i distriktets børnehaver. På
skift vil grupperne komme på besøg på skolen, få læst historie på skolens bibliotek, lege på legepladsen og spise madpakke på skoletorvet. På den måde vil børnene stille og roligt få kendskab til
den skole, som skal blive deres de næste 7 år. Vi glæder os til at byde både børn og personale fra
børnehaverne velkomne. Hen over foråret vil vi arbejde med overlevering fra børnehaverne, så vi
kan modtage de nye børn så godt som muligt d. 1. august 2018.
Med tak for det gode samarbejde i 2017 vil jeg ønske
alle elever og forældre en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Anne Bodil Jensen
Afdelingsskoleleder

Side 4

Chromebooks på afd. Skjoldborgsvej
I disse dage i december og januar er eleverne på mellemtrinnet, lærerne
og pædagogerne ved at få udleveret en Chromebook, som fremover skal
være det primære it-redskab i stedet for iPads. Alle elever skal aflevere
deres iPads, der vil blive til klassesæt, men det vil stadig være muligt at
arbejde med dem i en længere periode, hvis læreren beslutter sig for det.
Der er flere fordele ved at skifte til brugen af Chromebooks i basisskolen. Da eleverne i udskolingen også benytter dette it-redskab, giver det mening, at eleverne så
tidligt som muligt bliver komfortable med brugen af Chromebooks, og de forbedrede faglige muligheder det giver i forhold til brugen af iPads. På den måde skal eleverne i løbet af deres skoletid ikke skifte mellem forskellige it-redskaber, hvilket vil
tage tid, energi og overskud fra noget andet. En anden stor fordel ved at bruge
Chromebooks er, at alle programmer m.m. ikke kommer til at ligge på den enkelte
maskine, men i stedet er placeret i ”skyen”. Dermed er man sikret mod at miste
værdifulde dokumenter og lignende man har brugt en masse tid og energi på, hvis
uheldet skulle være ude, at den enkelte iPad eller computer eksempelvis går i stykker.
Vi ved, at indførslen af Chromebooks på Afd. Nørre Allé har været en stor succes.
Nu glæder vi os til at komme ordentligt i gang i de kommende måneder, velvidende
at enhver overgang til noget nyt kræver tid!
Jens Hovmøller, Afdelingsleder
Praktikant på afd. Skjoldborgsvej
På 6. årgang har vi i uge 49 haft fornøjelsen af en praktikant ved navn Sarah fra læreruddannelsen i Haderslev. Sarah er førsteårsstuderende, og hendes praktik på Ullerup Bæk Skolen Afd. Skjoldborgsvej var altså hendes første.
Sarah har sammen med mig undervist i engelsk på 6. årgang. Udover timerne på 6.
årgang har Sarah også deltaget i undervisningen på 4. og 2. årgang.
Sarah har deltaget som hjælper i mine timer, hvor der er blevet arbejdet med at lave præsentationer om The Beatles. Sarah har derfor stiftet et godt bekendtskab
med eleverne og er helt klar til at komme tilbage i uge 2 til og med uge 6 for selv at
undervise eleverne i engelsk. Der er blevet taget godt imod Sarah i alle klasser, og vi
glæder os alle sammen meget til at se, hvad Sarah kan bidrage med af nye spændende ting i engelsktimerne.
Morten Vester Rasmussen, Lærer på 6. årgang
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Spilledag med venskabsklasser
På Skjoldborgsvej har vi venskabsklasser. Hver årgang har en venskabsårgang, som
de mødes med et par gange om året og laver forskellige arrangementer.
Fredag d. 8. december mødtes 2. og 5. årgang for at hygge sig sammen og spille forskellige spil.
Det var meget forskelligt, hvad der blev spillet. Der blev spillet alt fra skak og ludo til
spil, som 5. årgang selv havde fremstillet.
Såvel de store, som de små elever hyggede sig.
Silje fra 5.D udtalte; ”Jeg synes, det er
sjovt at være sammen med de små, fordi
de er nuttede. Det er hyggeligt, når de
kommer og besøger os. Særligt når de
banker på døren og kommer ind er det
hyggeligt.”
Silje spillede sammen med Kaia fra 2.D,
der sagde; ”Jeg synes, det er sjovt. Det er
sjovt, at man kan være sammen med sin
venskabsklasse i skoletiden.”

Det var en rigtig hyggelig
dag.
Bianca Adler Grabow, Lærer
på 2. årgang

Side 6

Lærerbesøg på Island
I uge 48 tog 5 lærere af sted til Island på lærerudveksling. Fra Skjoldborgsvej var vi 2
af sted fra mellemtrinnet. Målet var at undersøge og observere, hvordan man på
Island anvender og arbejder med begreber som inklusion, differentiering og arbejdet med IT i undervisningen.
På denne tur deltog vi i skoledagen fra kl. 8-16, hvor vi fulgte forskellige lærere i arbejdet med deres klasser. Vi var ude at se i alt 5 forskellige skoler, hvoraf vi var fast
på 2 af dem.
I ugen observerede vi mange forskellige tilgange til undervisningen, bl.a. lagde vi
mærke til, at eleverne var meget selvhjulpne og klar til skolearbejdet. Eleverne var
trænet i at finde deres ting frem og starte timen selv. Dette var ikke et fokuspunkt
blandt lærerne. Eleverne tog på eget initiativ tingene frem og vidste, hvad de skulle
gå i gang med, uanset om læreren var kommet ind til timen eller ej.
Et andet af vores fokuspunkter var IT i undervisningen. Dette havde vi hørt, at de
var specialister i. Vi fandt dog ud af, at selvom de har det nyeste teknik til rådighed,
mangler de stadig at udnytte dets fulde potentiale. På dette område er vi her på Ullerup Bæk Skolen mere opmærksomme på at udnytte mulighederne i vores IT løsninger.
Vi var også nysgerrige omkring deres inklusion i undervisningen, og hvordan det lykkes dem at inkludere alle elever med hver deres behov. Det viste sig, at på trods af
at de ofte var 2-3 lærere til 15 elever plus en undervisnings assistent i klassen på
samme tid, at der ikke altid var fuld inklusion. Her var det tydeligt at se forskellen på
dansk klasserumsledelse og islandsk. Vi blev bekræftet i, at vi er gode til at udnytte
de ressourcer, vi har til rådighed i Danmark.
Vi var også positivt overrasket over at se, at alle elever både fik morgenmad og frokost på skolen uden betaling. Det kunne være en god mulighed for mange af vores
elever.
Ud fra vores erfaringer fra turen har vi valgt at arbejde videre med at udvikle selvstændigheden hos vores elever. Lærerne fra Island kommer og besøger vores afdelinger i april 2018, hvor vi har til opgave at vise dem, hvilke områder vi er stærke på.
Mona Foged og Søren Andersen
Trostans elever arbejder selvstændigt

Swimmingpool på den ene skole

Kantinen på den ene skole

Side 7

Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej
Fritid på Skjoldborgsvej takker af for i år og ønsker alle børn, forældre og
medarbejdere en rigtig glædelig jul og godt nytår.
På medarbejdersiden har vi i november taget afsked med pædagog Elin Thygesen,
som er gået på pension efter mange års god og tro tjeneste på Skjoldborgsvej.
Vi sender Elin en sidste tak for arbejdet gennem alle årene.
Vi siger velkommen til Lasse Svane Weimar, som er startet på Skjoldborgsvej som
pædagog og koordinator.
Årets sidste måneder har været præget af stor aktivitet både inde og ude på både
afdeling Skjoldborgsvej og Damvej. Renoveringen af vores legepladser skulle gerne
finde sin afslutning her inden jul, og vi håber, at børnene vil få stor glæde af legepladsen fremover.
Glædelig jul og godt nytår til alle!
Tommy Skau, Distriktsfritidsleder

Side 8

Vi har igennem den seneste tid bragt naturen ind i vores kreative aktiviteter, som
vores vægge så fint har været udsmykket med. Nu er den kolde tid kommet, og julen nærmer sig. Vores aktiviteter den seneste tid har handlet om julen. Derfor har
børnene haft mulighed for at komme ind på stuen og klippe julepynt, stort som
småt, som vi har pyntet vores lokaler med, så vi rigtig kunne komme i julestemning.
Der har også været mulighed for at lave nogle kreationer, som kan bruges til eventuelle julegaver. Et særligt tak skal også lyde til alle jer forældre, som er kommet
med glas til os, det er vi rigtig glade for.
Temaerne for det nye år er allerede planlagt, og vi glæder os til at skyde det nye år i
gang med nye spændende kreationer.

Halloweenfest i uge 42

Bagning til forældredag

Side 9

Aktiviteter i gymnastiksalen
I gymnastik salen oplever vi for tiden, at børnene er meget glade for aktiviteter, som
handler om bevægelse og sociale lege, som for eksempel fangelege på forhindringsbane. Vi tager forskellige redskaber ud, og i samarbejde med børnene bliver der lavet en forhindringsbane.

Fri leg

Side 10

Bålhytten
Vi har været i gang med at snitte pinde med dolke. Børene har fået undervisning i,
hvordan vi snitter: holde afstand til andre, holde fokus på ens eget arbejde, snitte
væk fra sig selv og meget mere. Vi oplevede glade børn, der kom mange gange, og
humøret var højt, selvom de skulle vente på tur, da det er begrænset, hvor mange
der kan snitte ad gangen.
Vi er begyndt at arbejde med en økse. Når vi arbejder med økse, er der mange regler, og de skal overholdes til mindste detalje - ellers kan man ikke være med. Når
børnene har kløvet noget brænde, må de lægge det på bålet. Vi oplever børn, der
vokser og er rigtig stolte af deres kunnen. Børn, der skal være med i den aktivitet,
skal have flyverdragt eller skibukser på - dette er i forhold til sikkerheden.
Vi bestræber os på at lave mad på bål fredage i lige uger.

Side 11

Damvej
Personalenyt
Den 1. december kunne vi byde velkommen til Kristina, der er pædagogstuderende
fra Kolding Pædagogseminarium. Kristina skal være hos os det næste halve år.
Nytårsdiskotek!
Sæt kryds i kalenderen! For fredag d. 19. januar afholder vi
nytårsdiskotek, hvor man for alvor kan få danset julefedtet af sig.
Nærmere info følger.
Halloweenfest på Damvej
Fredag d. 3. november holdt vi halloweenfest på Damvej. Der var
pyntet op med edderkoppespind, spøgelser og andre uhyggelige artefakter, og både
børn såvel som voksne var klædt ud.
Det var en rigtig god aften fuld af en masse aktiviteter. Der var stopdans, stoledans,
præmier for de bedste udklædninger og et skræmmerum, hvor de modigste af børnene kunne udfordre nerverne. De børn, som turde, blev ledt rundt i et mørkt rum
og skulle finde 5 bogstaver gemt blandt blå spaghetti og andre klamme ting. Det var
en kæmpe succes, og der var mange børn, der fik store chok. Alle syntes de dog, at
det var sjovt bagefter.
Man kan se en videogennemgang af rummet her:
http://www.skoletube.dk/video/3473526/72c8e9d413e073e81803
Børnene fik billetter uddelt, som svarede til to kopper snacks og to kopper saftevand. Det var en god aften med god stemning og en hel masse (u)hygge.
Byggeren
Nu er der sket store ting på vores kære
Bygger. Det høje klatretårn og vores gyngestativ har måtte lade livet. Til gengæld
har vi fået et nyt tårn, nyt gyngestativ og
nogle fine stolper til hængekøjer op. Dem
glæder vi os især til at tage i brug. Når
jorden ikke er fugtig i det nye år, vil der
også komme en multibane op. Det bliver
fantastisk at kunne spille bold uden at
tænke på fugtig jord.

Vi ønsker alle børn og forældre en glædelig jul og et godt nytår!
Mange julehilsner fra Damvej
Side 12

Juleovernatning
Fredag den 1. december afholdte vi juleovernatning for 3-6. klasse og Frederiksodde. Vi havde 35 super glade børn med. Vi fik julehygget med pebernøddebagning,
kreation af julepynt og selvfølgelig børnenes julekalender og julefilm. Aftenen begyndte med fællesspisning, og overnatningen sluttede af dagen efter med morgenmad.

Side 13

Nyt fra afd. Skolesvinget,
Fristedet, Oasen og Skovlodden
Af:
Lars Andersen, Afdelingsskoleleder og Dorthe Lindegaard, Pædagogisk Fritidsleder
På Skolesvinget kan elever og personale nu gå på en velfortjent juleferie.
Men inden vi kan gå på ferie, skal vi selvfølgelig have den traditionelle tur i Bredstrup Kirke. I år går venskabsklasserne sammen i kirke. Gudstjenesterne i år er lidt
specielle, da det er Ole Engbergs sidste julegudstjenester for Skolesvingets elever.
Der skal lyde en stor tak til Ole for igennem mange år at have ført eleverne igennem
juleevangeliet.
I december måned har 3. årgang på
Skolesvinget gået luciaoptog på skolen og i Bredstrup Kirke. Dette er en
af de mange gode traditioner, som
hører julen til på Skolesvinget.

Emneuge i uge 4
I uge 4 skal alle Skolesvingets elever have emneuge. Formålet er at samarbejde på
tværs af klasserne, og eleverne vil blive inddelt i grupper på tværs af alle årgange.
Emnet for ugen er BY.
Rynkebyløbet
Traditionen tro løber vi også Rynkebyløb i dette skoleår. Løbet finder sted fredagen
før vi går på påskeferie. Nærmere info om løbet meldes ud på Intra, når løbet nærmer sig. Forældre er selvfølgelig velkommen til at løbe med, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen.

Billede fra sidste års Rynkebyløb

Side 14

Elevrådet
Elevrådet på Skolesvinget er kommet rigtig
godt i gang. Vi har nogle meget engagerede
elever, som brænder for at lave en god skole for deres kammerater.
Torsdag d. 14. december var Skolesvingets
elevråd vært for Fredericia Kommunes elevrådstopmøde med repræsentanter fra alle
byens skoler. Stor tak til de meget engagerede elever vi har siddende i elevrådet for
at påtage sig opgaven som værter for elevrådstopmødet.
Nyt skolemælksudbud
I den kommende tid gå vi over til at være økologiske i vores
tilbud af Skolemælk. Afdelingsrådet har sammen med skolens
ledelse besluttet, at vi fremover kun tilbyder økologisk mælk i
vores samarbejde med Skolemælk.dk. Den præcise dato for,
hvornår vi overgår til økologisk skolemælk, vil blive meldt ud
på Intra.
Forældre/elevaften: ”Børn og forældres digitale liv”
Torsdag d. 18. januar fra kl. 17-19 arrangerer afdelingsrådet og lærerne på mellemtrinnet i samarbejde med Børns Vilkår en workshop om børns brug af digitale
medier. Der kommer invitation ud senere, men sæt kryds i kalenderen d. 18. januar
2018. Workshoppen er for Skolesvingets mellemtrin.
Lærere på diplomuddannelse
Vi har netop haft to lærere på diplomuddannelse (Tina og Kathe), og som vikar for
disse har vi haft ansat Henrik og Maria. Henrik og Maria har gjort det rigtig flot, og
vi har været meget glade for deres indsats på Skolesvinget. Maria fortsætter som
vikar efter juleferien. Henrik har ”desværre” fået arbejde i en anden kommune. Tillykke til Henrik med jobbet.
Vi har været heldige at kunne ansætte en ny vikar efter juleferien (Betina). Vi får
derfor mulighed for at få to lærere på diplomuddannelse fra d. 8. januar 2018.
De klasser, der skal have lærere af sted på uddannelse, får besked på Intra.
God jul og godt nytår fra Skolesvinget

Side 15

Fritidstilbud afd. Skolesvinget
Så nærmer tiden sig, hvor julefreden vil
sænke sig over os. Børnene har haft travlt
med at producere gaver i vores værksteder.
Vores rotationsvikar, Rebekka, har haft gang
i træværkstedet, en rigtig god aktivitet for
de børn som valgte det til.
Derudover har vi fået nyt gulv, nye møbler,
nyt legetøj. Det er en stor fornøjelse for vores arbejde i dagligdagen. Det er også vigtigt
for vores børn, at de omgivelser, som de skal
lege i, præsenterer sig godt… man passer bedre på tingene! :-)
Vi har fået en ny lønnet pædagogstuderende,
Maureen, som skal være ved os fra d. 1/12 til d.
31/5. Hun er blevet tilknyttet 2. klasse.
D. 5. februar 2018 starter der en pædagogstuderende, Josefine, hun skal være ved os i ca. 12 uger og er
i det man kalder 1. praktik.
Vi er også så heldige, at der starter en paustuderende d. 31/1, hun følger os i 4 måneder.
Med mange hænder kan vi sætte flere ting i spil,
samt lave flere aktiviteter med jeres børn.
Vi har næsten fuldt hus i vores fritidstilbud,
og det er dejligt med stor forældreopbakning.
Vi har fået tabulex til at fungere bedre, og tak for jeres opbakning/forståelse i forhold til at melde jeres børn til og fra i dagligdagen.
Til orientering skal I vide, at fra d. 1/1 2018 bliver det gældende, at forældre selv
skal melde børn ind og ud digitalt. Modulændringer skal også ske digitalt. Der
kommer mere info på Intra… og ellers er I velkomne til at henvende jer, så hjælper
vi gerne.
Vi ønsker jer en rigtig god jul og et godt nytår.
Side 16

Nyt fra Skovlodden
Vi har haft et travlt og spændende efterår.
Vi arbejder fortsat med et særligt fokus på vores
natur og bevægelses profil.
Vi kobler det på alt det, vi kan koble det på.
Vi har fortsat et særligt fokus på projektet
omkring børn og madprocesser. Vi har bl.a. dyrket planter, som vi har høstet og anvendt til videre forarbejdning og ind på vores bord, når vi spiser frokost. Vi er særligt opmærksomme på begrebet “fra jord til bord”. Vi har haft mange gode/sjove
oplevelser med jeres børn.
Det er dejligt at opleve, når torsdag bliver til en rutine omkring børn i inddragende
madprocesser, og at børnene begynder at vise interesse for det, vi laver. Derudover
har vi afholdt “bag for en sag”. En hyggelig dag, hvor børnene deltog i forskellige
“kage bagninger”.
Julemåneden er også løbet stærkt... vi har haft mange andre sjove oplevelser. 3.
klasse kom med luciaoptog, vi var oppe og se 2 klasse lave teater, vi besøgte Madsby-parken og “julemanden” og meget mere.
Vi glæder os til, at Linda er tilbage, og Sys kommer tilbage fra uddannelse, så hverdagen kan
komme til at køre “som det plejer” i 2018.

Glædelig jul til jer alle og godt nytår!
Kirsten har været på science kursus og derigennem lavet sjove små eksperimenter med
børnene. Her til højre billeder af ægge-forsøg.
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Nyt fra afd. Nørre Allé
Glædelig jul fra Nørre Allé
v. afdelingsleder Jakob Asmussen og afdelingsskoleleder Nils Jørgensen
Juleferien nærmer sig, og mon ikke der er nogen, der glæder sig til en lille pause fra
hverdagen og til at holde en velfortjent juleferie?
Der er sket mange gode ting på afdeling Nørre Allé, og der er masser af gode oplevelser i dagligdagen. Dét er værd at bemærke og hæfte sig ved, for man kan altid
finde et ”hår i suppen” hos os – men det skal selvfølgelig ikke have lov til at fylde i
et julenyhedsbrev.
Til gengæld er det værd at fremhæve, at når vi kan lave så mange positive historier,
så kræver det hårdt arbejde hver dag og et godt samarbejde med de unge og forældrene – og vi vil gerne benytte lejligheden til at rose personalet for det hårde arbejde hver dag og jer forældre for et godt samarbejde. Det er nogle af de helt afgørende ingredienser for, at vi kan lykkes i forholdet til de unge mennesker.
Vi har ansat nye lærere
Mia Brixen er startet d. 1. oktober 2017, Marlene M. Madsen og Anders B. Madsen
er startet her d. 1. december. Line V. Jensen og Mette Mogensen starter efter juleferien. Alle fem lærere er uddannede lærere, hvoraf nogle af dem tidligere har arbejdet i udskolingen på andre skoler også i andre kommuner.
Vi udvider bl.a. staben, fordi vi er gået med i det stort anlagte ”Elev-løft”, som regeringen har sat i gang. Det er et fagligt løft med særligt fokus på dansk og matematik,
hvor det handler om at løfte elevernes faglige niveau op på 4 i gennemsnit. Vi
sætter alt ind i øjeblikket på 9. årg., da vi vil blive målt på afgangskaraktererne i de
næste tre år og ikke andet. Vi kommer naturligvis til at brede indsatsen ud på nuværende 7. og 8. årg., men det kommer senere.
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Vi er lige gået i gang med et byggeprojekt ved vores hovedindgang, hvor vi i længere tid har syntes, at skolen har trængt til et gevaldigt løft. Vi laver et større udendørs fitness-område med en løbebane op til hovedindgangen. Det vil vi bl.a. bruge
til idræt og bevægelse – men det vil også kunne bruges af byens borgere, der evt.
kommer forbi.
Det vil nok tage en tre-fire måneder, inden vi kan se det færdige resultat bl.a. pga.
byggeansøgninger, leveringstid m.m. Men vi glæder os over, at det har kunnet lade
sig gøre. Billedet herunder kan give et indtryk af, hvordan det nogenlunde kommer
til at se ud:

Når vi starter efter juleferien, er det med udsigt til et meget stort anlægs- og renoveringsarbejde inde på skolen.


I uge 2 starter det store projekt med at installere ventilationsanlæg i alle klasser.
Tre klasser af gangen skal flyttes rundt i andre lokaler på skolen og/eller i Medborgerhuset i ca. fire uger. Vi starter på 8. gangen. Hele projektet skal køre indtil
efterårsferien. Vi undgår helt 9. årg. i dette skoleår pga. afgangsprøver. Gangen
med 9. klassernes lokaler skal laves i sommerferien eller lige efter.
 Samtidig med dette projekt skal toiletterne renoveres i alle klasser, og det bliver
koordineret, så toiletterne bliver lavet i samme byggeperiode som ventilationsanlægget.
 Udvendige døre og vinduer i stueplan skal også skiftes. Det bliver ikke alle elementer – men næsten 250 elementer i alt.
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Afdelingsrådet på Nørre Allé
På forældremøderne i efteråret blev der valgt forældrerepræsentanter til det nye
afdelingsråd på afdeling Nørre Allé. Nogle af de valgte forældre var også med i afdelingsrådet sidste skoleår, så det er med til at sikre det fortsatte gode arbejde. Vi er
også meget glade for, at nye forældre er kommet med, og på den måde vil være
med til at gøre en forskel for eleverne på skolen.
Afdelingsrådet har holdt det første møde, og det blev besluttet, at det næste møde
bl.a. skal handle om parkerings- og trafikforhold.
Afdelingsrådet har lige været initiativtager til et ekstra forældremøde på 7. årg. med
overskriften ”Styrk fællesskabet i klasserne for forældre, og lær din nye skole at kende”. Der har desuden været et ekstra forældremøde på 8. årg. med overskriften
”Sundhed og trivsel” med særligt fokus på, hvad de unge laver i fritiden.
Afdelingsrådet har desuden udsendt en skrivelse vedr. positive anbefalinger til,
hvordan klasserne kan afholde ”blå mandag”, og der er kommet meget positive
tilbagemeldinger på disse initiativer.
Elevcafé på 7. årg.
Caféen er nærmest kommet flyvende fra start. Lærerne og eleverne arbejder virkelig godt, og det er indtil nu lykkedes at lave overskud hver uge – godt gået! Mesterkok-linjen bidrager jo med at åbne Caféen i 10-pausen på fredage med et lidt andet
sortiment. Det har ligeledes fået en god start.
Vi har i øvrigt lige haft uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsen, og vi har igen fået en
glad Smiley (med et par små anmærkninger). Vi retter naturligvis ind, og Fødevarestyrelsen har lovet at komme igen i januar, så vi igen kan få den helt store Smiley.
Meget flot arbejde af lærere/pædagoger og elever.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
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