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Nyt fra Distriktsskoleleder Jan Th. Voss: side 2
Gå direkte til siden, klik her!

Nyt fra afd. Skjoldborgsvej: side 3
Gå direkte til siden, klik her!

Nyt fra afd. Skolesvinget og Skovlodden: side 13
Gå direkte til siden, klik her!

Nyt fra afd. Nørre Allé: side 18
Gå direkte til siden, klik her!

Nyt fra Distriktsfritidsleder Tommy Skau: side 21
Gå direkte til siden, klik her!

Kontaktoplysninger - side 22
Gå direkte til siden, klik her!

Side

Nyt fra Distriktsskoleleder
Jan Thorkild Voss
Kære elever, forældre og medarbejdere
Påskeferien er på vej, og vi er vist mange, som håber på,
at en periode med urimelig kulde snart afløses af forårsluft
og spirende planter. På Ullerup Bæk Skolen arbejder vi videre
med alt det, hver klasse skal nå, inden vi får fri.
Vi har holdt valgmøde til skolebestyrelsen
En ny gruppe forældre skal de næste fire år drive skolen videre ind i fremtiden. Bestyrelsen skal være med til at skabe gode faglige resultater og trivsel
for vores elever.
Vi afholdt valgmøde på afd. Nørre Allé d. 14/3. Som indledning til skolens
valgmøde til skolebestyrelsen gav vores Skolebestyrelsesformand, Lotte Dohn
Rix, en kort årsberetning om de væsentligste opgaver vi har arbejdet med i
skolebestyrelsen. Vi har nu fået opstillet 7 kandidater på en liste til et såkaldt
”Fredsvalg”. Den nye skolebestyrelse vil blive præsenteret i næste nummer af
Skolenyt.

Vær opmærksom på strejke og lock out!
Når arbejdsmarkedets parter ikke kan blive enige, så kan lønmodtagerne strejke. Arbejdsgiverne for de offentligt ansatte, Staten og KL kan svare med en
”lock out” af medarbejderne.
Begge situationer kan betyde, at nogle af medarbejderne ikke kan undervise
eller tage ansvar for eleverne, og så må børnene blive hjemme!
Der er varslet strejke fra d. 4. april
Der er varslet lock out fra d. 10. april
Der arbejdes stadigvæk på at undgå en konflikt. Skolen vil informere om vores
muligheder, så snart vi får besked fra kommunen. Vi håber alle, for børnenes
skyld, at vi undgår sådan en situation.
God fornøjelse med ”Skolenyt”.
Jeg ønsker alle en rigtig god påskeferie.
Hilsen Jan Thorkild Voss
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Nyt fra afd. Skjoldborgsvej
Dagen før påskeferien markerer vi Skolernes Sangdag med to samlinger for alle klasser på afd.
Skjoldborgsvej. Sangene, der bliver sunget i år, er valgt af eleverne i samarbejde med lærerne på
de forskellige årgange. Takket være musiklærernes store indsats er det blevet en fantastisk god
tradition, som vi værner meget om.
Dit barns digitale trivsel
Med det meget højaktuelle emne fik ca. 25 forældre en meget spændende aften i slutningen af
februar. En dygtig foredragsholder fra Børns Vilkår satte gang i debatten om, hvordan vi som
voksne kan guide vores børn og unge, så de kan begå sig på de sociale medier. Én af hovedbudskaberne var: ”Dit barn skal tages i hånden og vejledes på samme måde, som når vi lærer barnet at begå sig i trafikken”. Fra skolens side skal der lyde en stor tak til afdelingsrådet for initiativet og værtskabet på aftenen. Arrangementet ligger helt i tråd med, at vi i den kommende tid
skal arbejde med digital dannelse i skolerne i Fredericia.
Faglighed
Hvad er mere nærliggende at arbejde med i skolen end faglighed. Et meget dygtigt personale arbejder målrettet med at give den bedste undervisning til alle vores elever. Lærerne samarbejder
på alle årgange om både planlægningen og gennemførelsen af undervisningen. Der er stærke fagteam på skolen og høje ambitioner om, at eleverne hele tiden udvikler sig fagligt, og det uanset
om man går i 0. klasse eller i 6. klasse og er på vej mod udskolingen.
På skolen har vi også en række særligt uddannede vejledere som vejleder kollegaer og underviser
eleverne inden for forskellige områder. I øjeblikket er en lærer i gang med at uddanne sig som
matematikvejleder. Derudover har vi læsevejledere, it-vejleder, naturfagsvejleder og en skole/
hjemvejleder. Målet med det hele er, at alle vores elever skal blive så dygtige som muligt.
Planlægningen af næste skoleår
Vi er i gang med planlægningen af næste skoleår. Det handler blandt andet om antal stillinger,
hvem der skal være dansk- og matematiklærere, hvem skal undervise i hvilke fag, og hvor mange
klasser og elever vi har, når det nye skoleår begynder i august.
Til kommende 0. årgang er der indskrevet 110 elever, som vi glæder os rigtig meget til at byde
velkommen på skolen. Nogen af dem er allerede begyndt i ”glidende overgang”, men de fleste
begynder først til august.
I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at vi holder Informationsmøde for nye elever og
forældre tirsdag d. 29.5. kl. 17.00-18.30.
Kulturdag d. 30.5. kl. 16-20
Sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag d. 30.5. kl. 16-20, hvor årets store og traditionsrige
kulturdag på afdeling Skjoldborgsvej finder sted.
Til sidst vil jeg ønske alle elever og forældre en rigtig god påskeferie!

Anne Bodil Jensen
Afdelingsskoleleder
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Linjevalg for 6. årgang
Det er en spændende tid for vores elever på 6. årgang. På den anden side af sommerferien venter en ny begyndelse på Ullerup Bæk Skolens Afdeling Nørre Allé for
elever på 7. til 9. årgang. Selv om der stadig er nogle måneder til sommerferien, så
er det i disse dage, at eleverne på 6. årgang skal træffe et valg, der har stor betydning for de kommende tre år. De skal nemlig vælge linjefag.
Linjerne er: Idræt, e-Sport, Innovation, Global, Mesterkok.
For nogle elever er det et oplagt og nemt valg, der skal træffes, mens det for andre
kan være rigtigt svært. Specielt for de sidstnævnte er det vigtigt, at både lærere og
forældre på kvalificeret vis kan være med til at guide eleven.
Mandag d. 12. marts var linjefagslærere og elever fra Afd. Nørre Allé på vores afdeling for at fortælle om linjerne. Eleverne var meget optagede af de enkelte oplæg,
og der var meget, der skulle diskuteres og snakkes om bagefter. For at hele skoledagen ikke skulle gå med at snakke linjefag, blev linjefagsbrochurerne først delt ud i
den sidste lektion :-)
Onsdag d. 14. marts var der åbent hus på Nørre Allé, hvor eleverne sammen med
deres forældre var inviteret til at komme og høre mere om linjerne. Senest d. 19/3
skulle eleverne have prioriteret deres linjeønsker med en første til femte prioritet.
Når alle ønsker er modtaget og registreret, går en større proces i gang med at danne de kommende klasser, inden der kan meldes ud, hvilken linje den enkelte elev
skal gå på.
Det er en spændende tid…
Jens Lyndorff Hovmøller
Afdelingsleder
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Åben Skole
Afd. Skjoldborgsvej og Musikskolen under Den Kreative Skole indledte i dette skoleår et samarbejde. 10 børn fra 2. årgang har fået tilbudt undervisning en gang om
ugen i kor - kaldet for Spirekor - og 15 elever fra 3. årgang har fået tilbudt undervisning i basun, saxofon og slagtøj en time om ugen.
Undervisningen er foregået på skolen i skoletiden og har været gratis. Det er 3 dygtige musiklærere fra Musikskolen, der har undervist børnene. Projektet fortsætter
til næste år på samme måde for kommende 2. og 3. årgang.
Torsdag d. 15. marts var de 15 elever fra 3. årgang inviteret ned på Den Kreative
Skole sammen med 15 elever fra Kirstinebjergskolens afd. Høgevej, som også har
haft et tilsvarende samarbejde med Musikskolen. Alle børnene spillede og sang et
par numre sammen og fik herefter en rundvisning på hele Den Kreative Skole, hvor
de så musiklokalerne, billedkunstlokalerne og dramasalene. De blev herudover delt
ind på 3 blandede grupper med børnene fra Høgevej og deltog i 3 forskellige workshops, hvor de bl.a. fik lov at spille marimba, være musikalsk skabende under styrede former og fik undervisning i nodelæsning.
Både besøget på Den Kreative Skole, og samarbejdet i det hele taget, har været meget givende. Musikskolesamarbejdet har givet mulighed for at inspirere nogle børn
til at prøve at spille et instrument eller dyrke glæden ved at synge sammen med andre og åbne en del af den store musikverden op for dem. Vi er derfor glade for, at
samarbejdet fortsætter til næste år.
På vegne af musiklærerne på afd. Skjoldborgsvej
Erik Skaarup
Musiklærer
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Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej
Af pædagogisk leder Pernille Aaabom
Nyt fra ledelsen på afdeling Skjoldborgsvej:
I forbindelse med glidende overgang har vi modtaget 41 nye førskolebørn fra d. 1.
marts. Den udvidede åbningstid fra kl. 8 – 14 har øget behovet for mere personale i
vores fritidstilbud i forårsmånederne. Derfor er pædagog Lone Matzy blevet ansat i
en midlertidig stilling på afdeling Skjoldborgsvej frem til sommerferien. Lone er allerede et kendt ansigt, da Lone gennem de seneste 2 år har været tilknyttet som
fast vikar. Ligeledes har vi koblet Gitte Søe på hver eftermiddag for fortsat at kunne
tilbyde nogle spændende og varierede aktiviteter.
I forårsmånederne vil vi have fokus på at få den nye skurvogn i brug som en ekstra
ressource for de børn og voksne, som benytter ude områderne.
Som idrætsskole har vi fortsat fokus på bevægelseselementet, og henover forår og
sommer vil vi fortsat arbejde med at bringe nye spændende aktiviteter i spil.
De 3 dage op til påske (d. 26/3, 27/3 og 28/3) har vi fælles feriepasning i fritidstilbuddet på afdeling Skjoldborgsvej. Det betyder, at Damvej har lukket, men alle tilmeldte børn fra Damvej tilbydes pasning på Skjoldborgsvej. Der vil være personale
fra begge afdelinger til stede i feriepasningen, og personalet glæder sig til nogle
hyggelige dage med gode aktiviteter og tilbud.
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Så kom der lidt sne til vores ”kælkebakke”. Børnene fik kælken frem, og det blev til
mange ture ned og op af vores bakke.

Gymnastiksalen giver muligheder
for mange forskellige aktiviteter
som f.eks. ”Counter Strike” - en
slags Politi og Røver hvor man
skyder med bolde efter hinanden, og man skal erobre hinandens baser.

Her leger vi med diverse rulleplader mm.
Side 7

Børneyoga-forløb i SFO
Hver anden onsdag fra kl. 14.00-15.00 tilbyder vi
børneyoga i festsalen. Det er et tilbud for 0., 1. og
2. årgang. Vi har været i gang de sidste par måneder, og indtil videre har det været en succes, som
børnene har nydt. Børneyoga byder på et roligt
rum, styrker børnenes koncentration og øger
deres smidighed og skaber indre ro.
Vores helt nye skurvogn er på plads! Der er blevet lagt fliser og lagt strøm ind.
Skurvognen skal indrettes med et par borde og stole, og vi skal have købt sækkepuder. Det bliver en dejlig forlængelse af uderummet. Vi må se, hvad tiden bringer af
gode ideer i forhold til, hvad vi kan lave i vores skønne vogn.
En af forårsaktiviteterne i vognen er, at vi får sommerfuglelarver hjem, der skal blive
til det fineste sommerfugle, som vi skal lukke ud i friheden ved en sommerfuglefest, som vi holder i SFO tiden.
Der er forsat bålmad fredage i lige uger. Det er en aktivitet, hvor børene skal være
aktive i madlavningen. Noget af det mad, vi har laver, er: snobrød, fladbrød, amerikanske pandekager, tomat suppe, nuddel suppe og meget andet.

Udeaktiviteterne er midlertidigt flyttet ind i et klasselokale, da vi har fået glidende
overgang. Det kan nemlig være lidt nemmere for børnene at finde aktiviteten, når
den er inde. Aktiviteterne kommer dog snart udenfor igen. Vi har lavet meget forskelligt: snittet i pinde, hugget brænde med en økse ( for at bruge en økse bliver børene undervist i brugen af øksen, og de skal have støvler og overtræksbukser på).
Der er også blevet lavet en del klemme-pistoler, der skyder med små elastikker.
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Påskekyllinger på værkstedet. Og så er der gang i pizzabageriet i caféen.

I gymnastiksalen skal vi lege …. vi skal bygge huler, sidde på toppen af hulen bygget
af store klodser og nyde det færdige “arbejde”. Med sved på panden og legekammeraten ved siden af finder vi på nye lege …. måske wrestling - en slåskamp for sjov
sammen gutterne. Eller tør vi lege med torvene, kravle op ad rebet og mærke sine
muskelkræfter ... ellers er der jo de små madrasser, som kan leges og bygges med.
Inde ved siden af, i pigernes gymnastiksal, er der fuld fart på boldspillet. Her spiller
glade børn og voksne hockey, stikbold eller fodbold, kun afbrudt af en vandpause.
Udenfor skal vi lege … vi kører mooncar-race, leger politi- og røvere, bygger huler
ned i “skoven”, leger ved Tarzanbanen, spiller rundbold mod de store fra 2. årgang,
leger købmand og bager i legehuset og hygger i forårsvarmen med tæpper, bøger og
tøsefnis i på græsplænen.
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Damvej
Nytårs Disco
I januar afholdt vi, traditionen tro, en forrygende disco/nytårsfest på Damvej. Der
var vildt mange flotte udklædninger, og det var svært at finde frem til de bedst udklædte. Men det var en super god aften, hvor alle børn lærte smarte disco-dansetrin af vores helt egen disco-danse-mus Camilla. Der blev også danset med appelsiner, og der blev danset stopdans, så der var masser af plads til at udfolde sig på
dansegulvet.

Herudover havde vi også snørrebånds-spisnings-konkurrence og en musikquiz, hvor
det viste sig, at børnene ikke var helt tabt, heller ikke i forhold til noget af det musik
der var spørgsmål omkring, som var lavet før de nærmest var født, så det var super
stærkt gået! Alt i alt en super dejlig aften med højt humør og masser af dans og glade børn i lækkert disco- og nytårstøj.
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Fastelavn er mit navn...
I februar blev det tid til et brag af en fastelavnsfest, med alt hvad der sig der til hører. Vi startede med tøndeslagning, hvor det først var blandt pigerne, der skulle findes en kattekonge og en kattedronning, imens ventede drengene meget tålmodigt.
Det hjalp lidt på tålmodigheden, at der blev serveret en lækker fastelavnsbolle og
saftevand. For pigernes tønde var som lavet af cement, og det tog sin tid at få den
til at give sig - men det lykkedes!!

Drengenes tønde var lidt mere medgørlig, så pigerne kunne kun lige nå at spise en
fastelavnsbolle i ventetiden, og vupti, så var tønden nede, og endnu en kattekonge
og dronning var fundet. Efter tøndeslagning og fastelavnsboller skulle der lidt mere
bevægelse til, så det var blevet limbotid! Her var der nogle udklædninger, der var
lidt mere udfordrende at danse limbo i end andre, så måske der var en fordel til nogen der. Som afslutning på aftenen skulle der kåres en bedst udklædt dreng og en
bedst udklædt pige. Det var på ingen måde nogen nem opgave at finde en vinder,
da der var ekstremt mange kreative af slagsen, og lige i år var det faktisk to “piger”
der løb med den fornemme titel, da bedst udklædte dreng var klædt ud som en pige. Den pige, der vandt, var klædt ud som et super skarpt spejlreflekskamera, med
blitz og det hele, så to super flotte og kreative udklædninger.
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Kommende arrangementer på Damvej
Januar og februar har ikke budt på de store fælles arrangementer, men til gengæld
kommer der påskeløjer i ugen op til påske, og april bliver spækket med spændende
dagligdagsaktiviteter!
Så når vi kommer frem til maj måned, er det på tide, vi afholder endnu en overnatning. Vi håber på, at vi ved at holde det i maj måned måske kan benytte os af, at
vejret forhåbentligt også er blevet lidt bedre og varmere, da det jo åbner op for
mange muligheder. Når vi nærmer os maj måned, vil der komme flere detaljer og
tilmelding omkring denne overnatning, så hold øje med intra og opslag på Damvej.
Heste
Som mange har bemærket, har vi fået en ny hest på
Damvej. Hun hedder Oda og er ti år gammel. Dette
er sket i forbindelse med, at Charlie desværre var syg
og måtte aflives. Derfor blev der handlet hurtigt, og
Jacob, Kirse og Camilla gik på jagt efter den helt rette
hest. Vi blev hurtigt forelsket i Oda, som vi tror vil
falde godt til på Damvej. Oda er allerede begyndt at
blive brugt til ridning, og vi synes også, at Bella og
Oda er et godt match.

”Hår på brystet dysten”
Om få måneder vil årets Hår på Brystet-dyst løbe af stablen igen. Det bliver en
weekend fuld af udfordringer, prøvelser og muligheder. Begivenheden er for børn
mellem 11 og 16 år, og finder sted 5. og 6. maj. Helt konkret handler det om, at en
gruppe børn går 42 km sammen med en holdleder. Undervejs vil der være poster
med forskellige typer lege, udfordringer og spændende oplevelser. Tidligere har vi
rapellet ned ad vandtårnet på volden, kørt i svævebane over voldgraven og skudt
med bue og pil imod hinanden i hold-dyst.
Fra Damvej sender vi et hold af sted. Det har vi også gjort de sidste to år. Børnene
får for alvor rykket nogle grænser, og det sammenhold, man oparbejder, når man
kommer ud på dybt vand, er virkeligt givende på lang sigt. Hvis man endnu ikke har
prøvet at deltage i en dyst, kan det varmt anbefales. Og selvom det hedder Hår På
Brystet, er det altså ikke kun for drenge.
Vi glæder os allerede til at opdage, hvad der er på programmet i år. Ruten og posternes indhold er nemlig hemmelige, så det er kun arrangørerne, der ved det.
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Nyt fra afd. Skolesvinget,
Af: Lars Andersen, Afdelingsskoleleder
Kære elever og forældre.
Så blev det påskeferie, og det er svært at forstå, at der allerede er gået
3/4 af dette skoleår. Siden sidste nyhedsbrev har vi bl.a. arbejdet med:
Trivsel på Skolesvinget
Noget, som altid vil være et indsatsområde på Skolesvinget, er trivsel. Det gælder
både medarbejdernes og elevernes trivsel. En arbejdsplads eller en skole, hvor man
er i trivsel, der lærer man også bedst.
I dette skoleår har vi bl.a. haft forskellige aktiviteter i venskabsklasserne, hvor der er
blevet arbejdet med trivsel, og i uge 4 havde vi emneuge for alle skolens elever.
Børnene var inddelt i værksteder efter interesser og var blandet på tværs af alle årgange. Der var værksteder med kunst, boksning, smykker, bank, spil, cirkus mm.

Det hele sluttede med åben by, hvor forældre og bedsteforældre kom på besøg.
Elevernes produkter blev solgt i Ullerup Bæk Skolens egen valuta (UBS’er). Overskuddet fra emneugen går til Elevrådet, som senere på året beslutter sig for, hvad
pengene skal bruges til.
En anden indsats var en workshop arrangeret af Børns Vilkår
om børns digitale liv. Forældre og elever var inviteret til denne
spændende aften. Der blev taget mange spændende dilemmaer op, og eleverne kom med mange gode bud på, hvordan
man skal færdes på de sociale medier. Herfra skal der lyde en
kraftig opfordring til forældrene om at snakke med jeres børn
om, hvordan man bruger Facebook, Snapchat mm.
Et vigtigt budskab fra aftenen var:
”Forældre overlader ikke deres børn på cykel alene i trafikken
uden at træne trafiksikkerhed med dem først”.
Det samme gælder for digitale medier:
”Lad ikke dit barn være alene på digitale medier
uden at snakke med dem om det først”.
Side 13

Mad med Mod
En af vores engagerede lærere, Kathe Alminde, søgte i efteråret om nogle midler
(Nordea-fonden) til at starte et projekt, der handler om at give eleverne Mod og Tro
på at de kan! Heldigvis lykkedes det Kathe at få midler til projektet, som derfor kunne starte det op efter juleferien.
Kathe beskriver her projektet:
Mad med mod er et projekt, som er målrettet en elevgruppe fra 4. og 5. årgang.
Vi laver mad i skolekøkkenet om mandagen fra kl. 13 til 15.
Målet er at give eleverne et sted og nogle rammer, hvor de lykkes.
Eleverne stortrives med de udfordringer, de møder i køkkenet, og de tager ansvar og
har mod på de udfordringer, de møder i køkkenet.

Maria fra 4.b fortæller:
Jeg synes, det er sjovt at være med på madholdet. Jeg lærer at læse, når jeg skal lave maden. Vi laver mange spændende ting, vi har lavet pandekager, tyrkiske oksedeller og kylling i karry med ærter og ris. Jeg synes, det kunne være sjovt, hvis vi fik
flere timer, for jeg kan godt lide at være med i køkkenet.
Rynkebyløbet
Fredag d. 23. marts løb alle børn på Skolesvinget til fordel for Børnelungefonden.
Dette er efterhånden ved at udvikle sig til en vores mange faste traditioner på Skolesvinget.
Der skal herfra lyde en stor tak til alle, der har hjulpet med løbet, alle de voksne der
har fungeret som sponsorer, og en særlig tak til alle eleverne der har løbet de mange kilomenter og dermed samlet ind til et godt formål.
Byens Grønttorv har også i år sponsoreret et stk. frugt til alle børn på Skolesvinget.
Tak til Byens Grønttorv.
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Vigtige datoer på Skolesvinget:
Skolefesten d. 17.maj. Skolefestens tema vil i år være ”LIV”.
I emneugen op til skolefesten arbejder alle årgange med ”LIV”, og der vil være
udstillinger rundt omkring på skolen til selve skolefesten.
Traditionen tro vil der også i år være skuespil fra 6. årgang i hallen samt diskotek i
skolens gymnastiksal for de ældste elever.

Info/evalueringsmøder
• D. 29. maj kl. 17.00-18.30 er der informationsmøde for kommende 0. årgang.
Mødet er både for forældre og elever.
•

D. 29. maj kl. 19.00-20.30 er der informations/dialog-møde for alle nuværende
forældre. På dette møde vil vi bl.a. orientere lidt om klasse- og personalesammensætninger samt indsatsområder i kommende skoleår.

Reception for 6. årgang
At vi skal sige farvel til 6. årgang og sende dem videre til Nr. Allé markerer vi med en
reception for årgangens elever og forældre d. 29. juni kl. 16.00 på Skolesvinget.

I ønskes alle en god påskeferie!
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Fritidstilbud afd. Skolesvinget
Vi går foråret i møde og glæder os bl.a. over, at vi kan få mere gang i vores
bålaktiviteter.
Vi har i februar arbejdet med at beskrive vores pædagogiske aktiviteter, og i den
forbindelse har vi haft et projekt omkring portrætmalerier for 0., 1. og 2. klasse.
Alle børn har været i gang med at male. Når de sidste malerier er helt færdige, skal
vi have hængt dem op som en gallerivæg i SFO’en og holde fernisering :-)
Projektet har været rigtigt godt, og de børn, der ikke plejer at være med i de kreative aktiviteter, har været positivt overrasket, og børnene har haft det sjovt, mens de
har malet :-) De har snakket og inspireret hinanden på kryds og tværs.

Vores næste projekt i SFO bliver “projekt ture ud af huset”, hvor vi tager børnene
med på forskellige ture årgangsvis.
Derudover har vi også besluttet at deltage i Hannerupløbet tirsdag d. 5/6 med de
børn, der har lyst til en lille løbetur i skoven. Vi tyvstarter med fortræning d. 23/3 til
Rynkebyløbet!!
Efter påske vil vi stille og roligt starte op med fortræning i fritid, så sæt kryds i jeres
kalender d. 5/6, så I kan bringe jeres børn frem og tilbage… og hvem ved, måske vi
kan lokke nogle forældre med på runden ;-)
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Nyt fra Skovlodden
Vi glæder os til det spirende forår. Vi skal have startet vores plantekasser op og sået flere spændende ting, som vi kan bruge, når vi laver mad sammen med børnene.
I Skovlodden har vi siden efteråret arbejdet med at skabe glæde og vække børnenes nysgerrighed for mad. Hver torsdag har vi ”børn med i mad processen”, et projekt hvor børnene selv er med til at lave deres middagsmåltid.
Børnene får lov til at smage, føle og dufte til de råvarer vi skal bruge i dagens madproces. Nogle gange har vi kunnet hente produkterne i egen avl. Bl.a. bliver der
hentet krydderurter i vores egne højbede, og om sommeren høster vi kartofler, gulerødder og porrer fra vores egen køkkenhave. I drivhuset har vi hentet tomater,
agurker og peberfrugter.
Resultatet ses ved, at børnene tør være mere madmodige og smage nye ting, som
de ikke før har smagt. Forældrene ser også, at børnenes interesse for madlavning er
vokset hjemme hos familierne. Et fedt projekt med meget sjov og glæde for både
voksne og børn :-)

I februar fik vi godkendt ansøgningen på en overdækket terrasse ud fra fællesrummet. Det glæder vi os meget til at få etableret, da det bl.a. kan hjælpe os i dagligdagen, så vi kan bringe aktiviteter med ud trods lidt regn, samt en afskærmning for en
skarp sol.
Vi har mange hyggedatoer i løbet af foråret, bl.a. glæder vi os til arbejdsdagen d.
20/4, vi har allerede lagt en opgaveplan klar. Vi arbejder fra kl. 15-18 og slutter af
med lidt at spise.
Derudover får vi besøg af bedsteforældrene d. 4/5, en super hyggelig dag, hvor vi
får plantet vores blomsterkasser til, og d. 8/6 holder vi sommerfest, hvor vi får
sendt vores skovugler fint af sted til skolen.
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Nyt fra afd. Nørre Allé
STIGENDE ELEVTAL igen, igen! Udsigten til det kommende skoleår siger igen stigende elevtal på Nørre Allé – på trods af et samlet dalende elevtal i Fredericia Kommune. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at vi stiger fra 378 elever til næsten 420
elever fra 1. august 2018.
Der er på nuværende tidspunkt også vist større
interesse for vores idrætstalentklasser, og det
tyder også på en større optagelse i disse klasser
til det kommende skoleår.
Vi glæder os meget over dette, selvom det medfører, at alle kvadratmeter på Nørre
Allé vil være fyldt godt op. Vi er nået til dét punkt, hvor vi fint kan gennemføre skoleåret 2018-19, men vi vil for alvor komme under pres, hvis vores elevtal stiger igen.
Det stigende elevtal medfører også, at vi skal bruge flere varme hænder på Nørre
Allé, så vi har både i løbet skoleåret tilført flere lærerressourcer til Nørre Allé, og vi
er i øjeblikket ude med et stillingsopslag, hvor vi søger fem nye lærere til Nørre Allé.
Dette vil i øvrigt blive fulgt op af et stillingsopslag, hvor vi kommer til at søge én skolepædagog mere til Nørre Allé.
Vi er i øjeblikket i fuld gang med at introducere linjerne på Nørre Allé for 6. klasserne på basisskolerne. Vi har lige været på besøg på afd. Skjoldborgsvej, hvor også
afd. Skolesvinget var mødt op – og hvor personale og elever fra Nørre Allé præsenterede linjerne for alle på 6. årgang. Vi havde desuden et Åbent Hus arrangement
på Nørre Allé sidst på eftermiddagen, hvor mange elever og forældre mødte op og
havde mulighed for at tale med både personale og elever om de forskellige linjer.

Side 18

Der er endnu flere ting at glæde sig over på Nørre Allé!
Vi er meget tæt på at have vores udendørs
fitness-anlæg klar lige uden for hovedindgangen
på Nørre Allé. Det er sådan set klar til at blive
brugt – det er kun de sidste detaljer, der mangler.
Så mon ikke vi snart skal have en lille indvielse..?

Vi er her efter nytår gået i gang med at få installeret et helt nyt ventilationsanlæg
på hele skolen. Der er afsat flere millioner kroner til dette formål, og arbejdet vil
køre helt frem til oktober 2018. Der er noget bøvl forbundet med så stort et byggeprojekt, og jeg kan godt se, at det er et lidt specielt billede at bringe af nogle store
rør oppe i loftet. Men jeg vil skynde mig at understrege, at vi er meget glade for
dette initiativ på vores skole. Tænk en gang hvor godt indeklimaet bliver på Nørre
Allé til stor gavn for både elever og lærere/pædagoger, når projektet er veloverstået. Vi glæder os, og tidsplanen har holdt indtil nu, så vi håber det bedste.
I forbindelse med installeringen af det store
ventilationsanlæg får vi samtidig renoveret
alle elevtoiletter i alle klasser med nyt gulv,
udskiftning af toiletter, håndvaske, armaturer
m.m.
Vi står desuden over for at skulle i gang med
en større udskiftning af døre og vinduer – ca.
250 elementer skal udskiftes på Nørre Allé.
Dette arbejde starter i uge 17.
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Skolefesten i uge 6 – det gik jo igen i år fantastisk godt. Dejligt at næsten 400 mennesker kan holde en god fest med masser af dans, smil og godt humør. Temaet var i
år sport/idræt, så skolen var flot pyntet, og der var fuld gang i diskoteket i Tumlesalen. Jeg har kun hørt positive tilbagemeldinger på festen!

Afgangsprøverne på linjerne på 9. årg. blev afholdt i uge 10, og prøverne forløb rigtig godt. Eleverne overrasker nogle gange positivt og nogle gange negativt til afgangsprøver, men det er der vist ikke noget nyt i…
På 8. årg. er der meget samarbejde med ungdomsuddannelserne bl.a. for at blive
klogere på alle de muligheder, der findes i dag. Det føles lidt tidligt for mange elever
på 8. årg. men allerede på 9. årg. står de med de konkrete valg, så det er vigtigt at
være godt forberedt.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god påske.
Med venlig hilsen
Nils Jørgensen.
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Nyt fra Distriktsfritidsleder Tommy Skau
Kære børn, forældre og kollegaer
Jeg har valgt at søge nye jobmæssige udfordringer, og det betyder, at jeg forlader Ullerup Bæk skoledistrikt med udgangen af
marts måned 2018.

Tiden i Ullerup Bæk har været begivenhedsrig og med mange
gode oplevelser. Jeg ønsker jer alle god vind fremover og takker
for samarbejdet.
Med venlig hilsen
Tommy Skau
Distriktsfritidsleder
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Distriktsskoleleder
Jan Th. Voss
Tlf. 7210 5821
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Glenn Ullerup
Tlf. 7210 5822
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Tommy Skau
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Afd. Skolesvinget
Skolesvinget 3
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Afdelingsskoleleder
Lars Andersen
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Afdelingsskoleleder
Anne Bodil Jensen
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Nils Jørgensen
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Jens Lyngdorff Hovmøller

Afdelingsleder
Jakob Knud Asmussen

Leder af Skovlodden
Dorthe Lindegaard

Afdelingsleder
Fritidstilbud
Pernille Aabom

www.facebook.com/ullerupbaekskolen
Tlf. 7210 6240

Side 22

