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Side 2 

Nisser bliver ikke overanstrengt. Jeg har i hvert fald aldrig mødt en overanstrengt nisse. De kan nok blive 
røde i kinderne, men de bliver aldrig sure og aldrig fortravlede. 
 
Nisser får ikke stress. De arbejder hårdt, men de har arbejdsglæde. Nisser smiler, nisser hjælper, nisser 
giver! Måske er det det, der skal til? 
 
En dansk poet, Piet Hein, har skrevet et flot lille digt, som jeg synes rammer                                                
julestemningen henover hele december: HUSK AT LEVE.  
 

HUSK AT… 

Husk at købe. 

Husk at hente. 

Husk at løbe. 

Husk at vente. 

Husk at tinge. 

Husk at tuske. 

Husk at bringe. 

Husk at huske. 

Husk at glemme 

bagateller. 

Husk at nemme, 

hvad det gælder. 

Husk at elske, 

mens du tør det. 

Husk at leve, 

mens du gør det. 

Leder v/ Jan Th. Voss, Distriktsskoleleder 

  Kære elever og forældre 
 

  Tiden går, og her er det seneste nummer af Skolenyt - vores julenummer. 
 
  Nisser! 
  Nu er der nisser over det hele. De kravler, hopper, danser og svanser. 

Jeg håber, at I sammen i jeres familie kan skabe jer en god jul og et godt nyt år. 
 

Mange julehilsner 
 Jan Thorkild Voss 



Side 3 

I skolebestyrelsen har vi nu udarbejdet principper for  
forældresamarbejdet og for lejrskoler. 
 
Vi har brug for aktive forældre og et godt samarbejde mellem skole og hjem. 
 
Vi ser gerne forældre, som deltager i skolen. Vi ser gerne forældre og lærere,             
som hjælper eleverne så meget som muligt med at lære. 
 
Skolebestyrelsens principper kan man se på skolens hjemmeside under  
Skolebestyrelsen - se menuen til højre i toppen af siden.  
Link: https://ullerupbaek.skoleporten.dk/sp  

Nyt fra Skolebestyrelsen 

https://ullerupbaek.skoleporten.dk/sp


Side 4 

Lukket d. 2. januar 2015 
Bemærk, at der er lukket i Klub og SFO den 2. januar 2015. 
 
Digital udmeldelse 
Fra den 2. januar 2015 skal børn udmeldes digitalt. På op-
slagstavlen på Intra ligger der en vejledning til, hvordan det 
gøres. Indmeldelse og ændring af moduler skal fortsat ske 
direkte til institutionerne. 
 
Sommerferielukning 
Vær opmærksom på, at Fritidstilbud 0-6.klasse lukker helt i 
uge 29-30. Det betyder, at der ikke er pasningstilbud nogen 
steder i distriktet. 

Information vedr. Fritidstilbud i 0-6. klasse 



Nyt fra Afd. Skjoldborgsvej 

Vi nærmer os juleferien med hastige skridt. Gode traditioner er                                                                             
ved at blive grundlagt på afd. Skjoldborgsvej. Lad mig nævne et par stykker. 
 
Fredag d. 12.12 blev vi beriget med det største Lucia-optog nogensinde på 
Skjoldborgsvej. Ikke mindre end 75 piger fra 3. årgang bar lyset rundt på hele skolen, mens de sang Lucia-
sangen på smukkeste vis. Pigerne sluttede deres optog på skoletorvet, hvor forældre og andre havde taget 
opstilling. Lærerteamet har arbejdet hårdt med at øve og skaffe kjoler nok til de mange piger. Men det 
hele gik op i en højere enhed til glæde for os alle. Tusind tak til pigerne og lærerteamet på 3. årgang. 
 
Juleklippedagene blev afviklet på alle årgange i ugen op til 1. søndag i advent. På 1., 3. og 4. årgang var 
bedsteforældrene inviteret. Det betyder rigtig meget for børnene at kunne vise skolen frem for bedstefor-
ældrene. Det er en fornøjelse at se, hvordan alle hygger sig med hinanden. Er der nogen, der ikke har en 
bedsteforældre med, er børnene rigtig gode til at dele deres ”bedste” med en kammerat eller to. Tak til 
alle for det store fremmøde og opbakning til jeres børnebørn. 
 
Forældrearrangementer: Også i år er der rigtig mange klasser, der har afholdt klassearrangementer på 
skolen. Det er dejligt, at I som kontaktforældre tager den opgave på jer og dermed er med til at skabe go-
de fælles oplevelser for klasserne. Det styrker sammenholdet, når børn og forældre kan hygge sig et par 
timer i hinandens selskab. Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger fra lærerne. Tak for det! 
 
Og hvad er vi så ellers optaget af? 
 
Skolereformen fylder en del i det daglige. Vi er i et prøveår,  
hvor rigtig mange forhold skal finde ind i nye former. Jeg vil nævne et par stykker: 
 
Skole/hjemsamarbejdet: Forældremøderne blev afviklet i begyndelsen af skoleåret ved et aftenmøde fra 
kl. 19-21. Vi overvejer kraftigt til næste år at afholde møderne som fyraftensmøder fra kl. 17-19. I dette 
skoleår tilbyder vi som noget nyt café-møder. Café-møderne adskiller sig fra skole/hjemsamtalen ved at 
være af mere uformel karakter, hvor I som forældre kan komme og få en kort samtale om noget, som I har 
spørgsmål til eller har lyst til at drøfte med lærerne. Der har været meget stor forskel på antallet af frem-
mødte forældre fra 5-7 stykker til årgange, hvor der har været kø for at få en snak. Fra alle sider er der 
positive tilbagemeldinger på café-møderne. 
Skole/hjemsamtalerne vil blive tilbudt hen over foråret på nogle forskellige dage, hvor de vil blive afviklet 
inden kl. 17. 
 
Lektiecafé: Vi arbejder løbende med formen og indholdet af lektiecaféen. Der er god tilslutning til lektie-
tilbuddet. Men vi oplever også, at det er vidt forskelligt, hvor mange lektier den enkelte elev har med på 
de enkelte dage, og hvor stor motivationen er sidst på dagen. Vi forventer, at lektiecafén bliver obligato-
risk efter næste folketingsvalg. Det betyder, at det derefter kommer til at hedde faglig fordybelse og ikke 
nødvendigvis skal placeres sidst på dagen. 
 
Den understøttende undervisning: Vi er godt på vej med den understøttende undervisning. Blandt andet 
oplever vi, at motion og bevægelse har fundet sin plads i hverdagen både som en del af fagene, men også 
som bevægelsestimer eller bevægelsesbånd. Hele matriklen er i spil til motion og bevægelse. Alle lokalite-
ter og udendørsområder er i brug hele tiden. Men vi er ikke færdige med at udfordre mulighederne i den 
understøttende undervisning. Der ligger andre muligheder her, som endnu ikke er sat i spil. 
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Hvad vil det nye år bringe? 
 
LSP-undersøgelsen: Sidste år ved denne tid deltog alle elever, forældre og personale i en undersøgelse, 
som er en del af et forskningsprojekt, som Fredericia Kommune har i samarbejde med Ålborg Universitet. 
Undersøgelsen handler om læringsmiljøet i skolen. Vi har på baggrund af profilen for afd. Skjoldborgsvej 
blandt andet valgt at arbejdet med relationer. Her tænker vi på relationer både elev/elev, elev/voksen og 
relationen mellem skole/hjem. Alle årgangsteam har valgt fokusområder, som de arbejder med løbende. 
 
Afdelingsrådet er kommet rigtig godt i gang med arbejdet. Helene Thomsen er valgt som ny formand, og 
Heidi Junker er valgt som næstformand. I er meget velkomne til at henvende jer til de forskellige medlem-
mer af rådet med input og gode ideer. Afdelingsrådet vil blandt andet skulle arbejde med input til, hvor-
dan forældrene kan blive en mere aktiv del af skolen jf. LSP-undersøgelsen. 
 
Indskrivning til kommende 0. årgang: I disse dage får vi de sidste tilmeldinger ind til det næste skoleår. 
Det ser ud til, at indskrivningen kommer til at ligge på godt 90 elever til den nye 0. årgang. Vi glæder os til 
at byde de nye elever og forældre velkommen til august. 
 
Videreuddannelsesforløb: Fredericia Kommune gennemfører et videreuddannelsesforløb for lærere og 
pædagoger. Frem til 9. januar er et hold på 3 lærere fra mellemtrinnet på uddannelse. Derefter bliver det 
et nyt 7-ugersforløb for et hold af lærere fra mellemtrinnet. Senere kommer der to forløb for lærere fra 
indskolingen. Som vikarer er ansat 3 lærere, der roterer i de forskellige skemaer. De berørte klasser vil få 
besked, efterhånden som det bliver aktuelt. 
 
 

Til slut vil vi takke for samarbejdet i 2014 og ønske alle elever og forældre  
en rigtig god jul og et godt nytår. 
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Anne Bodil Jensen    

  Afdelingsskoleleder  

Afd. Skjoldborgsvej 
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Naturfagsambassadører i 4.C og 4.D 
Seks børn fra 4.C har været naturfagsambassadører for en dag. I to uger havde vi øvet små forsøg og snakket 
om, hvad der skete og hvorfor. Vi diskuterede, hvordan vi gjorde det mest sjovt for de små elever og fandt 
ud af, hvem der skulle gøre hvad. Det var seks meget forventningsfulde børn, som var klar, da vi havde  
inviteret 1.C til at komme og se, hvor dygtig man kan blive i 4. klasse i naturfag. Vi var lidt nervøse og bange 
for, at de ikke ville synes, at det var sjovt. Vores nervøsitet forsvandt hurtigt, og vores frygt var ubegrundet! 
Ind af døren kom 24 børn, som syntes, at det var nogle rigtigt gode forsøg, og at børnene i 4.C var dygtige. 
Smilene blev bredere og bredere, og skuldrene sank ned på plads. Vi nød hvert sekund, og da det hele var 
slut, var vi enige om, at det var sejt, og at vi gerne snart ville prøve det igen. Stor tak til de seks børn fra 4.C 
og tak for lån af en rigtig engageret 1.C. 
 
 

Også i 4.D var seks børn blevet udvalgt til at fremvise forsøg for 1. klasse og være naturfagsambassadører for 
en dag. Vi havde øvet os i ugerne forinden, og der var både bevægelses- og undringsforsøg. Vi glædede os 
rigtig meget til at vise, hvad vi havde lavet. Den store dag oprandt, og desværre var tre af de seks børn blevet 
syge. Heldigvis var de resterende tre så seje, at de da bare havde mod på at gøre det selv. Nervøsiteten var 
stor, gæsterne kom, vi fik præsenteret, hvad vi havde øvet os på, og bagefter var jubelen stor. Det var en 
stor succes, og børnene fra 1.D syntes, at børnene fra 4.D var mega seje. 
 

Jannie Smilow, Naturfagsvejleder afd. Skjoldborgsvej 

Afd. Skjoldborgsvej: Lærere og elever fortæller 
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Samarbejde med Fredericia Skydeklub på 5. årgang 
I idræt har vi på 5. årgang haft et forløb med skydning, hvor vi i samarbejde med Fredericia Skydeklub har 
været nede og skyde med rifler. Forløbet varede i 6 uger. Hvis eleverne samlede nok point sammen, kunne 
de kvalificere sig til Landsdelsfinalen. 5. årgang var så dygtige, at vi fik 4 hold med. Det ene hold fra 5.E fik en 
førsteplads og gik dermed videre til Landsfinalen, hvor de fik en flot 10. plads. Tak til 5. årgang for et fanta-
stisk forløb, og tak til skydeklubben og ikke mindst til formanden Aksel for muligheden. 
Trine Majgaard, Idrætslærer på 5. årgang 
 
Smart Parat Svar 
Onsdag d. 3. december deltog tre klasser fra 6. årgang i de indledende runder af den landsdækkende konkur-
rence "Smart Parat Svar". Alle tre klasser klarede sig rigtig flot. 6.C og 6.E var i tæt løb i den første indledende 
runde og lagde afstand til klasserne fra de andre skoler. 6.E vandt runden med 1 point og gik videre til den 
lokale finale. 6.C fik en flot andenplads. 6.F var i en anden indledende runde og opnåede også en flot anden-
plads. Alle tre klasser bakkede godt op om deltagerne fra 6.E i finalen senere samme dag. De dygtige elever 
fra 6.E vandt finalen og har dermed kvalificeret sig til den regionale runde, der løber af stablen den 14. janu-
ar i Odense. 
Det var en flok stolte elever og lærere, der vendte hjem til skolen med følelsen af at 
have placeret sig flot og af at lykkes i fællesskabet. Vi kunne mærke på børnene, at de 
nød den fælles dag, og at oplevelsen bygger godt op om fællesskabsfølelsen og den 
faglige stolthed på årgangen. 
Katrine Jakobsfeld, Dansklærer på 6. årgang 
 
 
Avisen i undervisningen 
I 6.C har vi deltaget i konkurrencen "Avisen i undervisningen".  
Vi inddelte klassen i grupper af layoutere, journalister, fotografer og en 
redaktionsgruppe. Vi brugte de fleste lektioner i uge 46 på at arbejde 
med avisen. Tirsdag den 9. december blev vi overrasket af nogle folk 
fra Fredericia Dagblad. De overrakte prisen for den bedste lokalavis og 
1500 kr. til klassekassen. 
Det har været en sjov og anderledes uge,  
og vi har lært at arbejde mere sammen. 
Mathilde & Matilde, 6.C 
 
 



Nyt fra SFO, Afd. Skjoldborgsvej 0. til 2. årgang 

Nu nærmer juleferien sig hastigt, og næsten halvdelen af skoleåret er gået. Det har været et spændende 
halvår med mange nye opgaver og udfordringer både for børn og voksne. 
 
Efterårsferien i uge 42 
I uge 42 var vi ca. 60 børn og voksne, som var på den ”gamle fritter” på Damvej, hvor vi blandede os med 
de større børn og Damvejs personale. Damvej er et stort hus med mange muligheder både ude og inde, så 
både børn og voksne oplevede en rigtig god uge, og alle var enige om, at den mulig-
hed for fælles feriepasning var en rigtig god idé, som vi også fremadrettet vil benyt-
te os af. 
 
Nye takster pr. 1. februar 2015 
Vær opmærksom på de forhøjede takster, som kommer i det nye år.  
Taksterne kan I finde på ForældreIntra og som ophæng i SFO. 
 
Ind- og udmeldelse i SFO 
Fra 1. januar 2015 skal al ind- og udmeldelse foregå digitalt til kommunen – se ForældreIntra og opslag i 
SFO. Ønsker man at ændre i sit modul, foregår det stadig til personalet i SFO. 
 
Ferielukning 
Den 2. januar 2015 holder SFO lukket. 
Ugerne 29 og 30 holder SFO sommerferielukket, og der vil ikke være mulighed for sommerpasning. 
 
Personale  
Den 10. november sendte vi 2 pædagoger Peter Ehm og Lise Bang på efteruddannelse og har derfor budt 
Julie Busch og Hanne Kristensen velkommen. 
Den 1. december fik vi 2 praktikanter fra Kolding Pædagogseminarium, som skal være hos os det næste 
halve år. Mathias Dueholm er tilknyttet 0-1. årgang, og Rune Olsen er tilknyttet 2. årgang. 
 
Indlæg fra rotationsvikar Julia Busch 
Det har været en spændende og udfordrende start på Ullerup Bæk Skolen. 
Meget, hvis ikke alt, er forandret, siden sidst jeg var her. Der har derfor været meget at sætte sig              
ind i med den nye struktur og frem for alt mange børn at lære at kende. 
Jeg har altid været glad for at være med i undervisningen, fordi jeg oplever, at vi i samarbejde med         
læreren kan tage hånd om flere børns behov. 
Jeg synes, at jeg er taget rigtig godt imod, og jeg husker tydeligt, hvorfor jeg var så glad for at være her 
sidst. Personalet her tager så godt imod én, at man føler sig som en del af teamet. 
Her er en skole med professionelle, der har gode intentioner for deres arbejde med børnene. 
Tak fordi I har taget godt imod mig. Julia Busch 
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Garderober, legeplads og toiletter 
Alle børnenes garderober har fået skiftet bundstængerne ud med faste plader. Vores legeplads har fået lagt 
drænrør og endnu en kloak til at lede vandet væk, så vi forhåbentlig slipper for de kæmpe store vandpytter i 
fremtiden. Toiletterne bliver for fremtiden rengjort 3 gange dagligt, og et skema over døren viser, hvornår den 
sidste rengøring har fundet sted. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Måske er det sidste gang vi oplever de kæmpestore vandpytter 
 
Juleværksteder 
Børnene er i gang med at lave julegaver på de forskellige stuer. Der er indkøbt, så børnene alle kan lave mini-
mum 2 gaver hver, men da vi ikke tvinger børnene til at lave julegaver, kan udbyttet være meget forskelligt. 
 
Juleferie 
Personalet ønsker alle børn og forældre en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 
Mange julehilsner fra 
Lisbeth Møller 
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Nyt fra fritidstilbuddet på Damvej 

På Byggeren har vi sagt farvel til de søde kaniner og marsvineunger.  
Det bliver nok de sidste kuld i år, men mon ikke vi får nye kuld til foråret... 
Ellers bliver der arbejdet på at gøre bygger-husene efterårs/vinter klar. Hen over vinteren vil vi lave bål, når 
vejret tillader det og hygge os med snobrød. Vi rider hele vinteren hver tirsdag og torsdag, hvor Jasmin 
kommer og underviser fra kl. 14.00 til 17.00. Husk, at du skal have en ridetilladelse for at ride. Vi vil også 
lejlighedsvis køre på vores seje ATV'er  – husk, at også her skal du have en tilladelse og være 11 år. Både når 
vi rider og kører ATV vil der hele tiden være en voksen, og vi har altid det rigtige sikkerhedsudstyr på.  
Bygger-hyggen er rigtigt meget brugt her, hvor dagene er  
blevet kortere og koldere, lige som vi arbejder meget i vores 
værksted. 
 

Ferielukket i uge 29 og 30 
Vi gør opmærksom på, at der i uge 29 og 30 i det nye skoleår 
er lukket i både SFO og Klub. Det vil sige, at der ingen pasnings-
muligheder er i disse uger. 
 

Nyt fra inklusionsgruppen på Damvej 
Hvem er vi? 
Inklusionsgruppen på Damvej består pt. af 10 børn, som kan 
have behov for ekstra støtte og omsorg i dagligdagen. Børnene 
kommer primært fra Frederiksodde Skolen og har en integreret dagligdag på Damvej på lige fod med de 
andre børn. Der er 2 pædagoger fra skolen tilknyttet gruppen. 
 

Overnatning. 
En fredag i oktober stod den igen på overnatning for børnene i gruppen samt en håndfuld fra 
“normaldelen”. Temaet var hygge og fællesskab. Fredag aften stod den på aftensmad, videofilm, spil og 
snolder m.m. Børnene var selv ansvarlige for alt det praktiske og havde selv medindflydelse på, hvad  
aftenen skulle indeholde. Lørdag morgen stod den på morgenmad efter få timers søvn. Endnu engang var 
det en stor succes, hvor relationer blev dannet på kryds og tværs.    
 

Aftenklub på Damvej med julehygge 
Der vil i hele december måned blive vist julekalender og damehåndbold i aftenklubben, og der er mulighed 
for at klippe-klistre julepynt og tegne juletegninger, alt imens julemusikken klinger i baggrunden. Så kom og 
vær sammen med dine venner og hyg jer med julepynt og julekalender, eller hep på de danske damer.  
Herudover havde vi tirsdag den 16. december juleafslutning i aftenklubben, hvor der var julehygge på højt 
plan, samt lidt godt til ganen. Ja, man kom faktisk helt i julestemning... 
Vi glæder os meget til at se jer i aftenklubben og håber, at I kommer og hygger jer med os og hinanden. 
Fredag d. 19/12 vil der være julehygge for børn og personale. 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! 

Mange julehilsner 

Personalet på Damvej 
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Nyt fra Afd. Skolesvinget 

På Skolesvinget er vi nu klar til gå på juleferie efter det første halve år  
med den nye skolereform. Jeg er sikker på, at alle har fortjent juleferien,  
og i år er den måske også mere fortjent end i mange år. 
Eleverne har fået en længere skoledag, og lærere og pædagoger har  
fået nye arbejdstider med mere tilstedeværelse på skolen. 
De nye forhold for elever og personale har vi arbejdet med at få til at "spille" sammen med den nye skole-
reform. Det har ikke været en let opgave, men både elever og personale på Skolesvinget har knoklet meget 
professionelt med at løse opgaven. 
 
I det nye år skal vi arbejde videre med flere spændende projekter, som alle skal være med til at udvikle  
skolen og i sidste ende øge elevernes læring. Vi skal bl.a. arbejde med følgende projekter: 
 
LSP 
På baggrund af den store LSP-undersøgelse, som elever, forældre og personale har deltaget i, har vi på Skole-
svinget har valgt to indsatsområder: RELATIONER og LÆRING 
Vi vil på alle niveauer arbejde med disse to områder. 
F.eks. vil vores Afdelingsråd arbejde med at styrke informationsniveauet mellem skole og hjem.  
På klasseniveau er man også godt i gang, og hver årgang vil have nogle fokusområder, der vedrører netop 
deres elever. 
 
TRIO 
Lærerne er begyndt at arbejde i TRIO-grupper. TRIO-grupper handler kort fortalt om, at 3 lærere skiftevis 
overværer hinandens undervisning for efterfølgende at give hinanden feedback på undervisningen. Lærerne 
skal mødes flere gange i løbet af skoleåret i TRIO-grupperne. 
 
Målstyret undervisning 
I en periode fra vinterferien og frem til påskeferien vil vi eksperimentere med fleksible skemaer og målstyret 
undervisning. Vi vil gøre nogle forskellige forsøg med at tilrette elevernes skoledag, så der bliver plads til  
mere fordybelse og til at arbejde med elevernes individuelle læringsmål.  
Klassens lærere vil orientere om dette gennem ForældreIntra.  
 
Uddannelse 
I resten af dette skoleår sender vi yderligere 3 lærere på diplomuddannelse. Uddannelsesforløbet handler 
om klasseledelse og inklusion. Det er målet, at alle skolens lærere over de næste år vil have gennemført  
samme uddannelsesforløb. Dernæst har vi 3 lærere på uddannelse i målstyret undervisning, og 2 er på  
uddannelse i bevægelse og motion. 
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Håndværk og Design 
Dette er et nyt fag i folkeskolen, som alle elever på 4. til 6. årgang skal undervises i. Faget består af de to 
gamle fag: Sløjd og Håndarbejde. På Skolesvinget har vi valgt at tilrettelægge dette i form af to emneuger, 
hvor eleverne på mellemtrinnet skal arbejde med faget i alle timer. De to emneuger vil komme til at ligge i 
foråret 2015. 
 
Indskrivning 
Ved indskrivningen til kommende skoleår har vi pt. indskrevet 46 elever til 0. årgang. Det betyder, at vi får 
mulighed for at arbejde med to hold næste skoleår. 
Lige nu arbejder vi på skolen med at finde en model for kommende 0. årgang, som vil blive meldt ud til     
forældrene på informationsmøder.  
Vores elevtal er generelt stigende på skolen, og det er noget, vi glæder os rigtig meget over. Et fornuftigt 
elevtal er alt afgørende for, at vi kan drive en god skole på Skolesvinget. 

 

          Til slut vil jeg gerne ønske alle elever, forældre og personale  

                                         en glædelig jul og et godt nytår. 

Lars Andersen 

Afdelingsskoleleder 

Afd. Skolesvinget 
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Nyt fra SFO, Afd. Skolesvinget 

Bente Hedemann 

Leder for fritidstilbud i                               
Ullerup Bæk Distriktet 

Efterårsferie 
Vi havde en hyggelig efterårsferie, hvor vi bl.a. var en tur i Økolariet i Vejle. Vi tog toget frem og tilbage, 
og børnene syntes, at det var vildt fedt at rejse på den måde. I Økolariet prøvede vi en masse forskellige 
ting som f.eks. ”kloak-simulatoren” og andre spændende forsøg.  
I ferien bagte vi også kage, så en film og lavede en masse tegninger med mandalaskabeloner. 
 
Legeplads/skur 
Det nye skur til mooncars ved SFO er under opbygning, og vi glæder os til at indvie det. Vi venter på 
grønt lys for, at INDU kan komme i gang med vores nye og spændende legeplads. 
 
Aktiviteter 
En gang om måneden er der drengeklub for 2. klasses drengene.  
Ligeledes er der pigeklub for 2. klasses pigerne en gang om måneden. 
Begge hold samles og laver alderssvarende aktiviteter, der vil være forskellige fra gang til gang. 
 
Personale 
Majse er i øjeblikket under efteruddannelse, og derfor er Stella vikar for hende.  
Cindy, der er pædagogstuderende, er startet pr. 1/12 og er her frem til sommerferien. 
 
Juleværksteder 
Børnene er i gang med at lave gaver i de forskellinge juleværksteder. 
 Det er frivilligt om børnene ønsker at lave gaver. 
 
De varmeste hilsner og med ønsket om en rigtig god jul samt et godt nytår. 
Personalet SFO/Oasen, Skolesvinget. 
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Nyt fra Skovlodden (Afd. Skolesvinget) 

Tillykke til Børnehaven Skovlodden! 
 

Mandag den 8. december blev Skovlodden 6 år. 

Det blev fejret på festlig vis med sang og gaver. Lars fra Skolesvinget sagde tillykke og delte gaver ud fra 
både skole, SFO, de voksne og selveste Julemanden. 

Senere var der kakao og boller til alle, hvorefter børnene længtes efter at komme på legepladsen med 
de nye graveredskaber, der var i pakkerne. 

Skovlodden fremstår som ”en rigtig seksårig”, der står godt og sikkert på egne ben, mestrer en hverdag 
fyldt med aktivitet og spændende udfordringer og giver sig i kast med fantasifulde forløb. Hele tiden 
udvikles nyt, der skal afprøves og udfordres. 

Institutionen er oprettet som en samdreven institution med skole/SFO, hvor helhed i barnets liv 0-18 år 
er grundtanken.  
Når et vuggestuebarn starter i Skovlodden som ca. et-årig, kan der skabes en rød tråd i barnets liv til 
udgangen af 6. klasse.    

Det pædagogiske arbejde i Skovlodden tager afsæt i fællesskabet og alt det, vi kan sammen, små som 
store. Alle børn kommer med hver deres historie, og målsætningen er, at alle børn har en eller flere 
gode kammerater. 
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Nyt fra Afd. Nørre Allé 
Der er fuld fart på på Nørre Allé. Sådan kunne det skrives ganske kort – men det dækker også over en masse 
spændende aktiviteter, som er foregået på og uden for skolen. Lærerne har arbejdet og arbejder stadig 
hårdt med at implementere den nye skolereform OG at tilpasse sig de nye arbejdsvilkår. Det er i sig selv en 
stor opgave at skulle indføre en ny skolereform, og når man så samtidig bliver udfordret på den måde, som 
man har arbejdet på i måske 10-20-30 år, ja så er det vel meget naturligt, at alle skal vænne sig til det nye. 
Lærerne på Nørre Allé er gået friske til opgaverne med stor energi og engagement, og det er som bekendt 
et godt udgangspunkt for det videre arbejde. 

Vi har bestemt ikke løst alle opgaverne og udfordringerne, men vi er godt på vej. 

Vi prøver her før jul at få styr på to midlertidige ansættelser frem til sommerferien – den ene pga. barsel   
og den anden pga., at Nana (lærer) har fået andet arbejde. Tak til dig Nana, for din gode indsats og held     
og lykke med dit nye arbejde. 

 

Her får I nogle eksempler på, hvad der er gang i – udover den almindelige gode                                                
undervisning til hverdag (og dette er kun et udpluk): 
 

”Fra bænken til banen” er et fastholdelsesprojekt for frafaldstruede unge                                                            
– der har lige været et længere indslag i TV Syd. 
 
Studie-tema på 8. årg. – nogle unge fra ungdomsuddannelserne kommer og underviser i uge 13. 
 
Ilab: Vi laver lektiecafé for alle sammen med Medborgerhuset tirsdage kl. 15-17 og torsdage kl. 18-20. 
 
Elevinddragelse sammen med danske skoleelever. Det er både en undersøgelse og en uddannelse i at     
inddrage eleverne endnu mere i undervisningen. 
 
Talentraket og elever med særlige forudsætninger: Skolen har bl.a. udpeget en talentkoordinator.                
Vi skal blive bedre til at spotte og arbejde med elever med særlige forudsætninger. 
 
Internationalt samarbejde: Vi har haft en lærer i Pisa to gange i efteråret (den ene gang med nogle elever). 
Det er en start på et internationalt samarbejde med flere skoler i flere forskellige lande. 
 
Ungemiljø: Hver onsdag og torsdag er der ungemiljø på skolen fra kl. 18.30, og der dukker mellem 40 og 60 
unge op. De hygger sig, hører musik, spiller bold m.m. Pædagogerne Ewa og Casper, som i forvejen er på 
skolen, står for ungemiljøet. De bliver suppleret af en ekstra pædagog efter juleferien. 
 
Talentklasser: I samarbejde med Team Danmark, Fredericia Kommune og idrætsklubberne i Fredericia    
udvikler vi på arbejdet med de unge idrætstalenter. 

Side 16 
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Forskningsprojekter: Vi samarbejder eller har samarbejdet med fire universiteter: Ålborg Universitet om 
LSP-undersøgelsen, Århus Universitet om sundhedsfremme, Syddansk Universitet om Kosmos 
(afgangsprøver i idræt) og Københavns Universitet om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring. 
 
Dans, skole-skak og skole-yoga: I forbindelse med implementeringen af skolereformen er der jo lagt op til 
et øget samarbejde med det omgivende samfund. Vi er i fuld gang med at afprøve og gøre noget af dette, 
hvor der også kommer instruktører udefra (mere info i de berørte klasser). 
 
Skolefest for de unge mennesker d. 5. februar 2015 – vi starter for alvor planlægningen efter juleferien. 
 
Elevcafé: De fem 7. klasser og deres lærere har virkelig løftet denne opgave 
på fornemste vis indtil videre med masser af god forberedelse – f.eks. lære at 
være i et køkken og lave mad, lære at bage, indkøb, lære om sundhed og   
hygiejne m.m. I skrivende stund har Fredericia Dagblad lige været på besøg 
for at skrive om dette projekt. Lærerne har både inddraget en sundheds-
medarbejder fra Fredericia Kommune og Fødevarestyrelsen i forberedelserne, 
og det første kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen (som er et varslet besøg) 
kommer til at foregå i starten af januar 2015. Fremover vil vi blive kontrolleret 
på lige vilkår som andre fødevarevirksomheder.  
Vel egentlig meget betryggende!  
 
………og så vidste vi jo ikke, at vi havde en stjerne gående på skolen! 
– nemlig Aland, som vandt Voice Junior på TV2. Da vi skulle modtage Aland på skolen om mandagen  
efter det store TV-Show om lørdagen, blev vi nærmest invaderet af den danske presse: Tre TV-stationer, 
diverse aviser osv. Byens borgmester og 1. viceborgmester mødte også frem og var med til hylde Aland for 
den meget flotte præstation. Aland blev senere hyldet på Rådhuspladsen i Fredericia.  

 
 
 
 
 
 
 
 Og så er der vist kun tilbage at ønske jer alle  
        en rigtig glædelig jul og et godt nytår! 
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Nils Jørgensen 

Afdelingsskoleleder                                                                                                 

Afd. Nørre Allé   

Lækker mad fra Elevcaféen 

Pressefolk fulgte modtagelsen af Aland. 
Foto: Ole Olsen 

Borgmesteren ønskede Aland tillykke.  
Foto: Ole Olsen 

Aland sammen med sin coach Joey Moe. 
Foto venligst udlånt af TV2 



Et godt sted at være er et godt sted at lære 

Afd. Nørre Allé 

Nørre Allé 5 

Afdelingsskoleleder 

Nils Jørgensen 

Tlf. 7210 5921 
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Afd. Skolesvinget 

Skolesvinget 3 

Afdelingsskoleleder 

Lars Andersen  

Tlf. 7210 5073 

Afd. Skjoldborgsvej 

Skjoldborgsvej 25 

Afdelingsskoleleder  

Anne Bodil Jensen 

Tlf. 7210 5922 

Ullerup Bæk Skolen 

Tlf. 7210 6240 

 

Jan Th. Voss 

Distriktsskoleleder 

Tlf. 7210 5821 

 

Pia Berg Pedersen 

Administrativ leder 

Tlf. 7210 5822 


