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Side

Distriktsskoleleder Jan Th. Voss
Kære elever, forældre og medarbejdere
Godt hjulpet på vej af lige dele regn, rusk og tiltagende mørke
forstår vi nok, at efteråret er godt i gang! Heldigvis får eleverne en
lille tiltrængt arbejdspause, nu hvor vores efterårsferie står for døren.
Temperaturmåling, mulighedskatalog og nyt budget i Fredericia
Vore politikere vil gerne folkeskolen. Derfor har vi nu gennemgået en større analyse:
”Temperaturmålingen”. Den skal give os klarhed over, hvordan vi bruger midlerne,
og dermed skal den være med til at finde svaret på, hvordan vi kan forbedre vores
indsats for økonomien. Og der peges allerede på 10,5 mio. kr. ekstra til folkeskolen.
Dette beløb udvider vores økonomi, så der bliver råd til en stigning af grundudgifterne i folkeskolen.
Hele temperaturmålingen og et mulighedskatalog på besparelser er nu i høring. Når
alle høringssvar er gennemgået, vil en politisk debat føre til beslutning om omprioritering af økonomi og indsatser, og vi kan således på et solidt grundlag udvikle
kommunen og skolerne bedst muligt, for de midler vi har.
Vi har fremsendt vores høringssvar fra medarbejdersiden og fra skolebestyrelsen,
og nu afventer vi spændt politikernes arbejde. ”Fredericias folkeskoler skal være det
naturlige førstevalg”
Program for læring (PFL)
Lige nu er vi ved at afslutte den store dataindsamling, vi kender som PFL. Alle elever, forældre, medarbejdere og ledere har besvaret spørgeskemaer, som skal afsløre, hvordan vi alle oplever skolen på godt og ondt.
Det er meget vigtigt materiale, som vi analyserer meget nøje. Vi ser på, hvor vi klarer opgaverne godt og tilfredsstillende, og samtidig bliver det belyst, hvor der er
plads til forbedringer.
Vi lover fra vores side, at vi tager fat der, hvor undersøgelsen viser, at vi kan blive
bedre. Jeg håber, at alle elever og forældre ligeledes vil være nysgerrige på resultaterne, og at I vil glæde jer over, hvor vi er gode, og hjælpe til med at forbedre vores
resultater, der hvor der er brug for det.
Vi er en skole, som forstår, at de bedste resultater skal vi ikke skabe alene eller hver
for sig – de bedste resultater får vi, når vi arbejder sammen! Jeg vil gerne sige
tusind tak til alle, som har medvirket i undersøgelsen :-)
God fornøjelse med ”Skolenyt” og god efterårsferie!
Venlig hilsen
Jan Th. Voss
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Velkommen til Aula
Efter efterårsferien skal elever, forældre og medarbejdere på Ullerup
Bæk Skolen stifte bekendtskab med et nyt redskab til den daglige skolekommunikation. Aula bliver fremover den samlede indgang til al kommunikation mellem skole, SFO, dagtilbud og hjemmet.
Aula er den nye landsdækkende kommunikationsplatform til folkeskoler og SFO’er.
Aula er en simpel og brugervenlig løsning, der samler al kommunikation ét sted.
Skolens medarbejdere får et let redskab, hvor de nemt kan planlægge klassens
begivenheder og kommunikere med hjemmet, og for forældre bliver det let og
overskueligt at tage del i børnenes hverdag og trivsel.
I første omgang bliver Aula taget i brug på folkeskolerne, og senere på året flyttes
komme/gå-delen fra SFO'erne også med. I 2020 kommer daginstitutionerne også på
Aula.
Aula tilbyder en række brugervenlige funktioner fx en beskedfunktion, en opslagstavle med vigtige informationer og en kalender.
”Aula er en meget brugervenlig løsning, og de fleste vil sikkert opleve, at det er
nemt at bruge Aula. På Ullerup Bæk Skolen er vi i fuld gang med at klæde vores
medarbejdere på til at kommunikere i Aula. Der vil løbende komme flere informationer om Aula og vejledninger til, hvordan man logger på og bruger systemet,” siger
distriktsskoleleder Jan Voss.
Følg med i informationerne om adgang til Aula på www.ullerupbaek.skoleporten.dk
og i forældreintra.

Venlig hilsen
Glenn Ullerup
Administrativ leder
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Nyt fra afd. Skjoldborgsvej
Skoleåret 2019-2020 er i fuld gang. Der har været høj aktivitet lige fra 1. skoledag. Det er umuligt
at indfange og beskrive dagligdagen på skolen på få linjer. Det vigtigste er, at der hver eneste dag
møder 675 søde, sjove, flittige, lærevillige, dygtige, frække og dejlige børn op i skolen, som lærer
nyt, udfordres og udvikler sig både i undervisningen og i det sociale fællesskab. Udover den helt
basale og systematiske undervisning i fagene har skoleåret allerede nu budt på Skole-Ol i atletik,
Aktiv Fredag, Duatlon, lejrskole i Troldehuset, ”Soldat på volden” samarbejde med Fredericia
Golfklub og meget andet.
Personale:
Ved skoleårets begyndelse bød vi velkommen til Adam Eggert, Kenn Majgaard, Tina Fisker, Louise
Dagdanaser og Tine Prehn. De er alle 5 kommet rigtig godt i gang med arbejdet og er meget hurtigt blevet en del af kollegafællesskabet.
Udvikling af forældresamarbejdet
I dette skoleår vil vi arbejde med at nytænke samarbejdet mellem skole og hjem. Et godt skolehjem-samarbejde er med til at skabe gode betingelser for børnenes trivsel og læring i skolen. Vi
ved, at forældrene har afgørende betydning for, hvordan eleverne klarer sig i skolen.
Arbejdet starter op i personalegruppen i uge 41, hvor vi mødes på tværs af basisskolerne og
drøfter og udfordrer hinanden til at tænke nyt.
Samarbejdet mellem skole og hjem vil også blive et tema på møderne i afdelingsrådet. Alle gode
idéer og input modtages med tak.
Sprogprøver i 0. klasse
Som noget nyt i år skal vi arbejde med sprogprøver i 0. klasse. Det er en opgave, som teamet på
0. årgang er gået til med stort engagement. Undervisningen og sprogprøverne foregår på læringshold, så alle elever sprogstimuleres gennem leg med ord, bogstaver, lyd, fortælling og meget andet. Formålet med sprogarbejdet og sprogprøverne er at sikre, at alle elever har et solidt og godt
sprogligt fundament, så de kan følge med i undervisningen, når de begynder i 1. klasse.
Indskrivning til kommende 0. årgang
Bedst som vi er kommet i gang med det nye skoleår, begynder vi at tænke på indskrivning til næste skoleår. Lars Andersen - skoleleder på afd. Skolesvinget - og jeg besøger i disse uger distriktets
børnehaver på et forældremøde for storegrupperne, hvor vi orienterer om indskrivning og skolestarten samt præsenterer Ullerup Bæk Skolen. Vi er meget glade for dette samarbejde og muligheden for at være med som gæst på disse møder.
Alle familier med et kommende skolebarn, der bor i Ullerup Bæk Skolens distrikt, har modtaget
informationsmateriale i e-boks. Desuden holder vi

Åbent Hus onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 14.30-17.00
både på Skjoldborgsvej og på Skolesvinget for elever og forældre til kommende
klasse. Der bliver mulighed for at møde børnehaveklasseledere, lærere og
pædagoger samt se skolen indefra.
Med disse ord vil jeg ønske alle elever, forældre
og personale en rigtig dejlig efterårsferie.

0.

Anne Bodil Jensen
Afdelingsskoleleder
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Særlige camps på mellemtrinnet!
Til indeværende skoleår er det blevet besluttet, at mellemtrinnet på Fredericias folkeskoler skulle have et løft, hvilket vi på mellemtrinnet her på afd. Skjoldborgsvej er rigtig glade
for. Kriterierne for løftet er at understøtte følgende fire parametre:





Gode børnefælleskaber
Arbejdet med åben skole
To-voksenordninger
Særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige og fagligt svage elever

I det følgende vil jeg kort tage fat i, hvordan vi lige for tiden arbejder med særlige
talentcamps for nogle af vores meget dygtige elever inden for områderne natur og
teknologi, engelsk og dansk.

Eleverne er blevet udvalgt af faglærerne fra 4. 5. og 6. årgang. Her har man så spurgt dem
og deres forældre, om de har lyst til og må få lov til at deltage i en eller flere camps på
nogle få lektioner om ugen af fire til syv ugers varighed.
I vores engelskcamp har man taget fat i at arbejde med elevernes hverdagsengelsk, som
handler om det, der omgiver og interesserer den enkelte person med det formål at styrke
ordforråd og sikkerheden i at bruge sproget frit. Efter sigende er hverdagsengelsk noget
af det sværeste, da eleverne skal kunne trække på deres allerede indlærte ordforråd, sætningsopbygningsstrategier og generelle viden for at kunne deltage i en hvilken som helst
samtale, som de involveres i.
I campen for natur og teknologi arbejder man med FN’s verdensmål nr. 13, hvor man skal
bekæmpe klimaforandringer og dets konsekvenser. I Danmark er det især oversvømmelser fra havet, der er et stort problem, hvorfor eleverne har til opgave bl.a. at designe en
pumpe, der er simpel og billig, og som kan transportere vand fra et lavt område til et højere område. Her skal eleverne undersøge sammenhængen mellem vand og tryk og indsamle anden brugbar viden som eksempelvis hvad Archimedes skrue er, og hvordan den
fungerer. Herefter skal eleverne gennem en proces, hvor de skal brainstorme og få ideer
til valg af materialer m.m. Derefter er der så en hel del skridt, der skal tages med at konkretisere, konstruere, forbedre og rette til, inden eleverne afslutningsvis kommer til at
skulle præsentere deres produkt.
I danskcampen er det besluttet at lave en skoleavis, hvor de deltagende elever sammen
med læreren er redaktionen på en avis. Forløbet har udviklet sig til at være meget styret
af eleverne, mens læreren i højere grad har en vejledende og hjælpende rolle. Det skyldes, at eleverne både kan og vil og gør tingene selv i forhold til at arbejde med at skrive
artikler og udforme avisens layout. Som en del af forløbet skal eleverne bl.a. på besøg ved
Fredericia Dagblad for at lære om, hvordan en rigtig avisredaktion fungerer.
Afslutningsvis skal det siges, at vi oplever, at de deltagende elever i høj grad er glade for
de tilbudte camps, hvor de inden for et interesseområde får lov til at boltre sig med ligesindede, der også er fagligt dygtige og som synes, at det er spændende at blive udfordret
på en anderledes måde.
Skrevet i samarbejde med talentcampslærerne.
Jens L. Hovmøller
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Ordblindepatruljens AppWriter Agenter
Hej! Vi hedder Xander og Bertil.
Vi er to ordblinde drenge, der i dag sammen
med vores læsevejleder Susanne har været
nede på Rådhuset for at blive uddannet til
AppWriter Agenter. Vi er nu en del af kommunens Ordblindepatrulje.
Vi skal hjælpe andre børn, der har svært ved
at stave og læse, med at lære at bruge
AppWriter.
Første gang vi skal hjælpe andre bliver, når vi
til Ordblindecafé skal vise andre ordblinde
nogle af de ting, vi har lært.
Vi hjælper gerne.
Med venlig hilsen
Bertil og Xander

Samarbejde mellem store og små elever på afd. Skjoldborgsvej
I 1.C har vi haft besøg af nogle elever fra 6.klasse. De var med i dansktimer, hvor de
fik til opgave at hjælpe 1.klasserne med at lære at logge ind på Chromebook, at
google efter emner, oprette dokumenter og udskrive dokumenter.
Både de store og de små hyggede sig med arbejdet, og alle fik et godt og stort udbytte ud af samarbejdet. Alle grupper fik lavet nogle meget flotte plancher, som
pynter i klassen.
Mette, klasselærer i 1.C
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Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej
Af pædagogisk fritidsleder Pernille Aabom
I starten af skoleåret holdt vi vores årlige sommerfest, og sikke en fest.
Vi takker for den store opbakning, den fantastiske stemning, ja bare
tak for alt. Det var en dejlig dag. Vi vil lade billederne tale for sig selv.
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Vores fritidstilbud har henover sommeren og sensommeren bugnet af fede og
spændende aktiviteter både ude og inde, og som altid har der været særligt fokus
på fysisk aktivitet, som kulminerede med en OL uge i uge 40.
Fælles feriepasning / uge 42
Traditionen tro er der fælles feriepasning i efterårsferien. Denne uge er fritid på afdeling Skjoldborgsvej lukket, og alle SFO’ens tilmeldte børn passes på Damvej.
Personalet glæder sig til en hyggelig uge med spændende og gode aktiviteter, så vel
mødt til en dejlig uge på afdeling Damvej. Her tilbydes børnene alt lige fra ture ud
af huset til kreative aktiviteter, fysiske aktiviteter og meget mere.
Aktiviteter for alle
Vi har masser af aktiviteter på tværs af
Fritid. Alle børnene har mulighed for at
lege, hvor de har lyst og kan deltage i de
fleste aktiviteter, uanset om de går i 2.
klasse eller 0. klasse.

Tur-dag
Efter sommerferien er vi startet med en fast tur-dag. Det er hver onsdag, hvor børnene har mulighed for at komme på tur. Vi har haft deltagelse fra alle klasser og årgange. Det er nogle fornøjelige ture, der forløber meget på børnenes præmisser.
Bliver de optaget af noget, så har vi tid til at kigge eller lege der. Spørger de, om vi
skal gå op ad bakken, så er svaret ja. Vi er ude og udforske, og vi følger børnenes
nysgerrighed.
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Bålaktivitet
Bålaktiviteten er flyttet til tirsdag, så flere af vores børn kan deltage i aktiviteten.
Bålaktivitet kan være mange ting - det er ikke kun mad, det kan også være at snitte
og kløve brænde. Når der er mad, er det et lille supplement til eftermiddagsmaden.
OL
I uge 40 havde vi OL, hvor alle årgange fælles startede ugen op mandag med OLmarch, hvor vi gik rundt om multibanen til musik efterfulgt af en fælles opvarmning.
Derefter blev vores OL aktiviteter skudt i gang.
Dagene i SFO´en har været fyldt med masser af OL aktivitet inde som ude. Udenfor
har børnene prøvet kræfter med spydkast, længdespring, gummistøvlekast, 100m
løb, sækkeløb, vandstafet, kartoffelstafet, kuglestød samt bålmad. Indenfor har børnene været kreative i værkstedet med at lave OL-perleplader og OL-flag, og børnene kunne blive malet, hvor de fik malet OL-ringene. I spillestuen kørte der to af dagene film om OL, og to af dagene var gymnastiksalen åben.
Torsdag sluttede vi OL ugen af med en lille overraskelse til alle børnene, som var lidt
sødt til tanden. Derudover har børnene hele ugen haft deres diplom med rundt således, at der er blevet krydset af, når de gennemførte aktiviteterne. Diplomet var
et, som børnene måtte tage med hjem.
Alt har været på frivillig basis, og det har været et forsøg på at udvikle det gode fællesskab blandt årgangene i SFO - og det er helt sikkert ikke sidste gang, vi har haft
OL-uge.
Hvad er OL egentlig:
OL står for De Olympiske Lege og er en af de absolut største sportsbegivenheder i
verden. Det afholdes hvert 4. år, hvor topatleter fra en lang række af klodens lande
mødes og dyster i de olympiske discipliner. Der bliver afholdt både et sommer-OL
og et vinter-OL.

Side 9

Morgenpasning
“..... jeg var midt i en drøm …. “ synger popgruppen One Two fra højtaleren i SFO.
Klokken er 6.45 om morgenen. Musikken strømmer ud fra Spar Es. Det lange bord
er dækket med legoklodser. Børnene står og sidder side om side med hinanden,
smiler og bygger med lego.
“Se, hvad jeg har bygget”,
siger en smilende dreng og
bygger videre med flere
klodser. Lokalet oser af hygge og lego på bordet. Det
bliver en god dag. Det er bare én af vores morgener i
SFO’en. En lille dejlig tekst
fra vores hverdag.
Ny stilleaktivitet
Fra uge 43 prøver vi noget nyt. Vi vil i SFO’en tilbyde en stilleaktivitet i et af 0. klassernes lokaler. Stilleaktiviteten vil byde på lektielæsning og skriblerier (tegne eller
skrive) ved bordene. Det vil også være her, børnene kan få helt ro, hvis de har brug
for det.
Sløjd
Vi er kommet godt i gang med brug af sløjdlokalet efter sommerferien. Der er mulighed for at komme i sløjd hver mandag eftermiddag. Dette tilbud gælder vores 1.
klasser og 2. klasser. Der har været stor tilslutning hver gang, især fra 1. klasserne,
og vi får lavet en masse spændende ting. Børnene vælger frit, hvad de vil lave - selvfølgelig efter hvad der er realistisk i praksis. Vi arbejder i materialet træ. Det er dejligt, at børnene har lyst til at få et kendskab til håndværksfaget og dets glæder. Børnene får en masse viden og færdigheder, som de kan bruge igennem hele livet.
Pædagogstuderende
Til allersidst i vores fællesskriv har vi lyst til at fortælle, at SFO’en også er et uddannelsessted for pædagogstuderende. Vi byder løbende studerende velkommen, både
til korte forløb hvor de skal samle empiri til en opgave, eller en halvårs praktik.
Uddannelsen varer 3,5 år og byder på 4 forskellige praktikker. SFO modtager pædagogstuderende til alle 4 praktikperioder løbende.
Lige nu har vi Rasmus, som er studerende ved os i et halvt år. Vi har lige sagt farvel
til Stine, som var på besøg ved os i 7 uger.
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Nyt fra 0. – 1. Årgang
Cafeén
Cafeén er SFO’ens center, og det er tit her, vi tager forklæde på og bager sammen med
børnene. Vi har været i gang med at bage flere gange. Formålet med at bage med børnene er, at de prøver at få fingrene i dejen og lave brød eller kager selv. Børnene skal arbejde sammen to og to og samtidig vente på tur. Vi snakker også hygiejne, hvorfor man skal
vaske hænder, når man laver mad og bager osv. Vi måler og vejer ingredienserne og rører
dejen sammen. Processen er det vigtigste, selvom børnene også er glade for brød og kager. Sidst bagte vi en masse småkager, som børnene spiste fredag eftermiddag.
Da vi havde Aktiv Fredag, bagte børnene 300 boller til alle børn fra 2. og 3. klasse, som de
fik med ud på stadion.
Børnene udviser en stor glæde ved at bage og hjælpe til i køkkenet, og vi står let med 20
børn, som er i gang på samme tid. Foruden hele processen i bagning, så bliver der også
snakket om vidt og bredt. Børnene er rigtig sociale, og der er SÅ god en stemning, når vi
er i gang i køkkenet.
Sommerhuset
Efter sommerferien er vi begyndt at bruge sommerhuset mere og mere. Der bliver holdt
te-selskab, hvor vi hygger os og snakker sammen. Børnene nyder roen og pladsen til fællesskabet, hvor der bliver grint, og vi vender mange emner børnene imellem. Det er et
dejligt og vigtigt frirum for børnene.
Vi har også børnekrimier i sommerhuset, hvor det lige nu er serien ”Kold blod”, som
handler om Tobias, der kommer ud for en masse ting. Bøgerne ender dog altid godt. Børnene sidder i sækkestole, og der er tæpper. Børnene kan sidde musestille og lytte til hele
bogen. Bøgerne tager ca. en time at læse. Når bogen er slut, snakker vi om, hvad den
handlede om, og at det var godt, at den endte godt.
Der har også været strikket i sommerhuset, og de
kommende uger byder på vævning af ugler.
Forløb med iPads
I september har Rasmus, vores studerende, startet
et forløb med iPads. Børnene spiller Roblox i samme bane og med samme mål. De spille i 20 minutter af gangen og i grupper af 4-8 børn. Vi oplever, at børnene er meget sociale med hinanden,
når de spiller sammen i en gruppe og har samme
mål. Vi ser børn, som kan have det svært med at
snakke med de andre, live op og blive meget snakkesalige. Det er fedt.
Det giver børnene et sundt forhold til tid på iPads
og hjælper dem til at forstå, at når man spiller med
nogen, online og på iPads, så er der et menneske på den anden side.
Vi arbejder med, at når der er skiftetid, eller når man bliver hentet, så skal man bare ligge
iPads fra sig uden brok. Det er et fedt forløb, som Rasmus har startet, og vi har planer om
at køre projektet videre som en forholdsvis fast del af vores SFO.
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Nyt fra 2. årgang
Aktiv Fredag
Fredag d. 13/9 var alle 2. og 3. klasser til Aktiv Fredag
på Monjasa Park. Aktiv Fredag er en sportsdag på tværs
af skole og fritidsinstitutionerne, hvor børn fra alle byens kommunale skoler deltager med alle børn fra 2. og 3. årgang.
Her prøvede børnene mange forskellige aktiviteter som judo, håndbold, basketball, fægtning, crossfit og bueskydning. Der var også bmx bane, hoppeborg, rulleskøjter, løberute
og stikbold, som børnene prøvede.
Udover det var der to hold fra 2. årgang og to hold fra 3. Årgang, der deltog i fodboldturnering, hvor der blev spillet mod andre skoler. Ligeledes var der et cheerleader hold fra 2.
årgang og et fra 3. Årgang, der deltog i cheerleader-konkurrence. Både cheerleader- og
fodboldholdene gjorde en rigtig flot indsats, og det var tydeligt at se, at der var blevet
trænet flittigt i ugerne op til Aktiv Fredag.
Det var en fantastisk dag, og vi ser frem til næste år, hvor børnene igen skal give den gas
til Aktiv Fredag.
Dagligdagen på 2. årgang
Vi er kommet godt i gang og bruger meget tid med at være ude i skolegården og på legepladsen. Det store hit er for tiden at køre på rulleskøjter.
Vi har også lavet flere kreative
aktiviteter: bl.a er der lavet
armbånd, tegneunderlag og
stenfigurer, og børnene tegner
til den helt store guldmedalje.
Børnene er meget engagerede
og vil gerne deltage i aktiviteterne.
Vi er begyndt at tage på tur om torsdagen og har været på hoppepuden i Sønderparken
og en tur i Madsby Parken. Husk, at I skal tilmelde jeres børn til turene via sfoweb.dk.
Vi skal i gang med at lave nogle lysestager, og vi vil meget gerne modtage mellemstore
syltetøjsglas, som vi skal bruge til denne aktivitet.

Alle os i Fritid
ønsker jer en dejlig
efterårsferie.
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Damvej
Damvejsdag
Traditionen tro afholdt vi torsdag d. 5/9 for fjerde gang vores årlige Damvejsdag. Vi
takker jer alle, børn og forældre, for det store fremmøde og ikke mindst jeres medvirken til, at vi havde en helt igennem fantastisk aften trods det til tider ”meget”
dårlige vejr.
I år var der som sædvanligt diverse aktiviteter og boder at hygge sig med såsom
hønseskid, det muntre køkken, fiskedam, amerikansk lotteri og snobrød i bålhuset.

På terrassen havde vi igen vores lille Café Damvej med salg af popcorn, pølser og
brød, slikkepinde, slush ice, juice, the og kaffe.
Gevinsterne til de forskellige aktiviteter er sponseret fra forskellige forretninger i
Fredericia – og tusind tak for det. Formålet med Damvejsdagen er at samle penge
sammen til børnene, så vi kan lave en lidt større event eller tur ud af huset, og det
er vi nu i fuld gang med at planlægge.
Vi ser frem til at byde jer velkommen til endnu en Damvejsdag igen til næste år.
På gensyn!
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Byggeren
På byggeren har vi den seneste tid været igennem en hel del forandringer. Den største og mest tydelige forandring – og også den mest triste – er, at vi desværre har
måtte sige farvel til vores to heste Bella og Oda. De har begge skrantet i længere tid,
og vi har løbende haft dyrlæge til at tilse dem, men til sidst blev det vurderet, at det
ikke var forsvarligt længere. Det var en ubehagelig beslutning, men det var også den
rigtige beslutning. Det er et kæmpe arbejde og et stort ansvar at passe på heste –
og vi har sammen vurderet, at vi ikke har de ressourcer eller kompetencer i personalegruppen nu, hvorfor vi desværre ikke får erstattet Bella og Oda med nye heste.
Det betyder, at vi nu har et stort område ude på byggeren, som vi skal have fundet
ud af, hvad skal bruges til. Vi er gået i tænkeboks og håber på at kunne gentænke
området, så børnene får noget, der er næsten lige så godt.
Derudover har vi endnu en gang uddelt huse til børn, som stod på venteliste, og det
har givet en god aktivitet udenfor. Det er hyggeligt at gå rundt, når man kan høre, at
børnene er i gang med både hammer og sav.
I træværkstedet har Gülsüm været godt i gang, og det har især været dejligt for de
børn, som lige har fået huse. Om kort tid går Andreas i gang med at bygge små insekthoteller til de børn, som skulle have lyst til det. Hvis man sidder derhjemme og
tilfældigvis har en masse brædder og træ, man ikke skal bruge, så tager vi gerne
imod det med kyshånd :-)
Fantasi verden
Da der er kommet en del nye kreative børn, holder fantasiverden mere og mere
åbent. Der er derfor købt en masse fede ting hjem, som vi skal i gang med. Eksempelvis vinduesmaling, decopage på forskellige træ elementer og stof ting, bl.a. mussemåtter. Men da der jo allerede efter uge 42 er nogle, som begynder at tænke i julegaver, vil jeg ikke afsløre alle de nye ting, vi har fået...
Fantasiverden emmer altid af godt humør, hvor der bliver lavet mange flotte kreative produkter, hørt og valgt musik, sunget og fortalt røverhistorier.
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Kommende arrangementer
Halloween, juleovernatning, nytårsdisco og skøjtebanen er nogle af de
fede ting, som er i vente.
Halloween fest
Allerede nu kan I sætte kryds i kalenderen fredag den 1/11, da der vil
blive afholdt halloween fest på Damvej.
Juleovernatning
Fredag den 29/11 afholder vi juleovernatning, og det er om at være
hurtigt ude, når der kommer tilmeldingssedler både på Intra/Aula og
på Damvej, for pladserne bliver fyldt hurtigt ud.
Nytårsdisco
Nytårsdisco ligger traditionen tro i januar, datoen vil blive meldt ud i
starten af det nye år. Glæd jer!
Tur til skøjtebanen
Da vi jo er så heldige at eje ti par skøjter, vil vi igen i år lave en tur eller
to til skøjtebanen, hvis vejret er til, at skøjtebanen har åbent. Sedlerne
vil blive delt ud et par dage før turen, så man har mulighed for at tilmelde sig.
Aftenklub
Torsdag den 22/8 tog aftenklubben en tur til pakurbanen og spiste is på havnen.
Husk, I kan følge Damvej på Instagram under navnet Damvej1 eller på vores snapchat Damvej. Der vil løbende blive lagt billeder ind af de fede ting, som sker. Denne
aften var ingen undtagelse, så den kan man også se billeder af derinde.

Kreativt liv
I løbet af efteråret skal vi lave nøgleringe, halloweenpynt, æsker og mobilholder.
Sidst i november begynder vi at jule på værkstedet, hvor børnene traditionen tro
kan lave deres egen julekalender. Hele december kan børnene lave julegaver til familien.
Side 15

Klub Sønderkær
I klubben i Sønderparken går det, som det plejer. Vi er en del børn, og får en gang
imellem besøg af nogle af de lidt større børn, som er udenfor vores egentlige målgruppe. Det er hyggeligt at se børn, man har haft med at gøre for flere år siden, og
på den måde fastholde relationen.
Vi har købt det nye FIFA 20, og der er store forventninger til det. Vi glæder os allerede til at få det taget i brug

Klub Korskær
Hvad sker der?
Klubben har åbent hver mandag til torsdag i tidsrummet 17-20.
Her er det muligt komme til en varieret fri anretning, som bliver fremstillet i samarbejde med husets køkken.
Til hverdag er det ligeledes muligt at hygge sig med vennerne omkring forskellige
aktiviteter, der imødekommer forskellige interesser og behov. Vi byder på PlayStation, brætspil, bordfodbold og en bred vifte af udendørsaktiviteter, der afhænger af
vejret og lyst fra børnenes side.
Skulle det fremstå meget drengeorienteret, så skal det nævnes, at det netop er blevet muligt at øve sig i at lægge neglelak. En aktivitet som både piger og personale
har nydt godt af.
Det er naturligvis altid muligt at få sig en hyggesnak med personalet omkring alt,
hvad hjertet kan begære.
Klubben begynder at få et bedre forhold til lokalområdet, hvilket afspejler sig i fædre, der kommer og tilbringer tid med deres børn. Ligeledes har vi mødre, der sammen kommer med deres mindreårige og med ro i sindet lader dem passe af personalet.
Vi hjælper også gerne med at læse forskellige kommunale breve, tyde lønsedler og
yde hjælp til lektier fra voksenuddannelse.
Hvad kan man se frem til?
I fremtiden vil der ikke forekomme ændringer i klubbens hverdagsstruktur, da denne er velkendt af både børn og forældre.
Vi holder vores rammer opdateret, hvilket vil sige at vi investerer i vedligeholdelsen
af klubbens inventar, så det stadig fremstår som et hyggeligt sted at komme.
Man kan se frem til flere arrangementer i samarbejde med både Sønderparken og
Damvej, da dette tidligere har vist sig som en succes, der er værd at investere både
tid og kræfter i, så der kan skabes bedre bånd på tværs af de tre klubber.
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Nyt fra afd. Skolesvinget
Efterårsferien er nu over os, og det første kvartal af dette skoleår har allerede budt
på flere gode oplevelser på Skolesvinget. Blandt mange af de gode oplevelser kan
nævnes:
Duathlon med Skjoldborgsvej
Torsdag d. 12.9. var eleverne fra 6. årgang på hele Ullerup Bæk Skolen samlet på
Skolesvinget til Duathlonstævne. Der blev løbet 2 km, cyklet 12,5 km og igen løbet
2 km.
Eleverne kæmpede og hyggede sig på tværs af klasser og afdelinger. Alt i alt en super god dag, som forbereder eleverne på, at de i næste skoleår skal samles på Nr.
Allé.

Playboostere: Alle har en at lege med
Et nyt initiativ i dette skoleår er Playboostere. Elever fra 3. til 6. klasse er af klassekammeraterne blevet udvalgt til at være særligt gode til at være gode kammerater.
Disse elever er nu skolens Playboostere.
3 gange om ugen i det store frikvarter arrangerer de lege for skolens øvrige elever.
Det vigtigste formål med Playboosterne er: Alle har en at lege med.
Herfra skal lyde en stor tak og ros til vores Playboostere. De gør et kæmpe stykke
arbejde for den gode trivsel på Skolesvinget.
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Renovering/pavillon
I forbindelse med den forestående renovering, samt at vi har pladsmangel på Skolesvinget, har vi fået sat en pavillon op på parkeringspladsen. Pavillonen har plads til
2 klasseværelser, hvilket har betydet, at vi ikke længere skal bruge fællesrum som
klasseværelser. I dette skoleår er 5a og 5b i pavillonen.

Mads fra 5.årgang fortæller om pavillonen:
Her er dejligt at være. Alt skinner og er nyt. Det er dejligt at blive undervist
i pavillonen, her er et godt indeklima.
Talent Camps
Fra uge 43 vil vi i samarbejde med Skjoldborgsvej tilbyde nogle af vores elever på
mellemtrinnet, at de kan deltage i særligt tilrettelagte undervisningsforløb.
Første camp, som vores elever deltager i, handler om Engineering og foregår på
Skjoldborgsvej.
4 elever fra 5. og 6. årgang deltager i dette forløb.
Afdelingsrådet
Det nye afdelingsråd har haft deres første møde d. 10.10.2019. På dette skoleårs afdelingsmøder skal vi bl.a. arbejde med trafikforhold ved Skolesvinget, renovering,
skole/hjemsamarbejdet, Aula mm.
Følgende sidder i afdelingsrådet i dette skoleår:
Forældre:
Jos Huijnen og Kim Søgaard (begge valgt til skolebestyrelsen)
Stefan Nüchel, Stig Malling, Christina Rosenberg, Tina Pedersen, Morten K Greve,
Thomas E Jørgensen, Rene Wænnerstrøm og Line Petersen.
Medarbejderrepræsentant: Kathe Alminde
Elevrådet: Adam, Marcus og Laura
Husk, at vi har juleklippedag fredag d. 29.11., hvor vi
glæder os til at se rigtig mange bedsteforældre og forældre.
Til slut vil vi gerne ønske alle en god og velfortjent efterårsferie.
Tak for godt samarbejde til børn, forældre og personale.
Lars Andersen
Afdelingsskoleleder
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Fritidstilbud afd. Skolesvinget
Aktiv Fredag
Fredag d. 13/9 tog alle 2. og 3. klasser i Fredericia
til Aktiv Fredag på Fredericia Stadion.
Vi havde en skøn dag, hvor vi deltog i mange forskellige aktiviteter. Vi vandt bl.a. Fodboldturneringen for 3. klasse drenge. Stort til tillykke med
pokalen og godt kæmpet.
Og stor tak til de forældre, som havde bagt lækre
boller til børnene :-)
Sfo på tur
Hver måned tager en årgang på tur i nærområdet. Hele årgangen tager afsted, og
det giver gode oplevelser på turen og luft hjemme i sfo’en til, at der kan foregå andre lege og aktiviteter.
I september skulle 1. årgang på tur til Brøndsted Skov. Da vi gik fra sfo’en, var vi så
heldige at komme forbi en have med gratis æbler til turen. Det var dejligt. På turen
blev vi også overrasket af et rådyr, som kom springende lige over vejen igennem gårækken. Det var en dejlig tur med godt vejr og frisk vind.

Side 19

Nyt fra Skovlodden
Jubii! Endelig fik vi bygget vores længe
ventede overdækkede terrasse :-)
Vi startede med at ansøge for 2 år siden,
hvor den blev bevilget og desværre også
trukket tilbage igen. Nu er den endelig
gennemført og bygget. Vi er allerede meget glade for den og tænker, at udelivet,
mad i processer og kreative aktiviteter får
helt nye muligheder, når vi også kan trække ud, selv om det regner og blæser lidt.

Vi arbejder fortsat med børn i madprocesser. I
august var vores 0-2 årige med til at sylte rødbeder, en rigtig sjov oplevelse for alle. Derudover har vi lavet grøntsagssuppe, højtbelagt
smørrebrød, tortillas og meget andet. Altid en
dejlig oplevelse og en aktivitet, som giver børnene mere madmod og erfaring.

Vores kommende skolebørn, Skovuglerne, var med til naturfagsfestival torsdag d.
27/9. De havde en fantastisk dag med de andre børnehaver i Madsbyparken. En
spændende dag hvor skolebørn lærer børnehavebørn noget om naturvidenskab, og
hvor naturfag og science er i fokus.
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Nyt fra afd. Nørre Allé
Det nye skoleår er i fuld gang, og skolestarten er gået rigtig godt på Nørre Allé.
7. årgang
Den nye 7. årgang er landet godt og føler sig hjemme. De første uger bød bl.a. på
”ryste sammen-tur” i Troldehuset samt hygiejnekurser i Elevcaféen, så eleverne var
klar til at lave mad til hele Nørre Allé – i år med et nyt madkoncept: Sandwich og
pastasalat samt gengangerne pølsehorn og pizzasnegle.
7. årgang er den første årgang på Nørre Allé, der er tilbudt de nye valgfag, som er
håndværk & design, billedkunst, musik og madkundskab (fastsat af ministeriet). Alle
hold er oprettet og startet, så det bliver spændende at følge.
8. årgang
8. årgang skal snart have deres første karakterer og første uddannelsesparathedsvurdering (UPV). Det er vigtigt at nævne, at disse vurderinger er dynamiske og er et
”øjebliksbillede” af elevernes indsatser. En UPV kan afdække, om eleverne har brug
for at hæve deres sociale, praktiske, personlig eller faglige niveau. I UPV-arbejdet
arbejder skole og elever tæt sammen med ungdomsuddannelserne og uddannelsesvejlederne.
9. årgang
9. årgang arbejder allerede hårdt og målrettet frem mod eksamenerne til sommer. I
uge 41 har der været terminsprøver - det er en god øvelse for eleverne, så prøvesituationen ikke er ny for dem. Tiden går rigtig stærkt for 9. årg., og allerede i starten
af næste kalenderår ved de unge, hvad de skal efter sommerferien i 2020.
Elev- og personalesituationen på Nørre Allé
I år tæller afdelingen ca. 400 elever. Talentklasserne på 7. årgang fylder endnu engang to klasser, så der nu er fem talentklasser og 102 talentelever på Nørre Allé,
hvilket er det største antal nogensinde. Vi fornemmer, at Fredericia Eliteidræt og
Idrætsskolen på Ullerup Bæk Skolen er et godt ”brand”, og konceptet er ved Team
Danmark rost som et af Danmarks førende talentmiljøer.
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Siden sidste år har vi ansat én lærer, to lærertrainees samt en kontorelev:





Helena Schrøder - underviser i dansk og er kontaktlærer i 9G (lærer)
Lennart Wanell - underviser i matematik i 8N og fysik/kemi i 7G (trainee)
Malthe Kock - underviser i matematik og fysik/kemi i 9I (trainee)
Janni Hansen – kontorelev

Trainee-ordningen: Som trainee er man ansat i en 25%-stilling på skolen og underviser sammen med en erfaren lærer i klasserne.
Fagligt Løft
Projekt ”Fagligt Løft” kører på sit 3. år og fortsætter frem til sommerferien 2020. Vi
er blevet rigtig skarpe på arbejdet med de elever, der har brug for en ekstra hånd
for at kunne opnå en højere karakter. Arbejdet på Nørre Allé roses af Undervisningsministeriet, og vi har fået rigtig meget ud af det faglige indhold, som personale og ledelse er blevet introduceret for på Undervisningsministeriets workshops.
De nye metoder indtænkes på 7.-9. årgange, så alle elever får glæde af projektet. Vi
har endvidere haft ekstra fokus på den faglige røde tråd sammen med basisskolerne, hvor vi indtil videre har nået at lave fælles årsplaner i dansk, matematik og naturfag på tværs af de tre UBS-matrikler.
Skolefodbold
Afd. Nørre Allé har i disse uger deltaget i Skolefodboldturneringen, hvor elever fra
udskolingen (dog ikke fra talentklasserne) spillede mod skoler fra Middelfart og trekantområdet. Syvende kamp blev endestationen efter seks flotte kampe, der med
fire sejre og to uafgjorte kampe sendte holdet videre som 1’ere i deres to puljer.
Godt gået!!
I ønskes alle en god efterårsferie!

Nils Jørgensen
Skoleleder afd. Nr. Allé

Jakob Knud Asmussen
Afdelingsleder afd. Nr. Allé
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Distriktsskoleleder

Administrativ leder

Distriktsfritidsleder

Jan Th. Voss

Glenn Ullerup

Henrik Huse Pedersen

Tlf. 7210 5821

Tlf. 7210 5822

Tlf. 2099 8471

Afd. Skolesvinget

Afd. Skjoldborgsvej

Afd. Nørre Allé

Skolesvinget 3

Skjoldborgsvej 25

Nørre Allé 5

Afdelingsskoleleder

Afdelingsskoleleder

Afdelingsskoleleder

Lars Andersen

Anne Bodil Jensen

Nils Jørgensen

Tlf. 7210 5073

Tlf. 7210 5922

Tlf. 7210 5921

Afdelingsleder

Afdelingsleder

Afdelingsleder

Fritidstilbud

Jens Lyngdorff Hovmøller Jakob Knud Asmussen

Dorthe Lindegaard
Leder af Skovlodden

Afdelingsleder

Dorthe Lindegaard

Fritidstilbud
Pernille Aabom

www.facebook.com/ullerupbaekskolen
Tlf. 7210 6240
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