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Side 2 

Nye lokaler til administrationen i Ullerup Bæk distriktet 

I forbindelse med skolereformen, hvor medarbejderne skal forberede sig på deres        

arbejdsplads, har vi en særlig udfordring med medarbejderarbejdspladser på afd.   

Skjoldborgsvej. Nok indfrier vi kravene om antal af arbejdspladser, men i forhold til vores 

to øvrige afdelingers vilkår, så er der slet ikke samme standard og muligheder for         

forberedelse i skoletiden. 
 

Men en dag sidste forår fik jeg en henvendelse om, at boligselskabet boli.nu. havde en 

overskydende pavillon til salg i Sønder-Korskærparkerne. Den pavillon har Ullerup Bæk 

distriktet nu overtaget. 
 

Det får følgende konsekvenser 

1. Ullerup Bæk distriktets hovedadministration for både skolen og daginstitutionerne skal 

arbejde i pavillonen. Det sker fra uge 7. 

2. Den nye administrationspavillon opstilles lige på den anden side af brandvejen i     

nærheden af den nuværende administration. 

3. Vores nuværende kontorer omdannes til medarbejderforberedelse/møderum             

for afd. Skjoldborgsvej. 
 

Bygningerne transporteres på store lastbiler i store moduler til deres 

placering på skolen. Derfor bliver der trafikale udfordringer på Skjold-

borgsvej onsdag d. 6. januar, torsdag d. 7. januar og fredag d. 8. januar. 

Leder v/ Jan Th. Voss, Distriktsskoleleder 

Kære elever, forældre og medarbejdere. 

Med temperaturer mellem +8 og +11 grader om dagen   

og uden nattefrost, ja så er det nogen gange lidt svært    

at forstå, at julen ”står for døren”. 

Vi har heldigvis en del nisser på skolen, som drøner rundt og minder os  

voksne om, at vi skal være med på beatet - med på at skabe en god            

julestemning på skolen som stritter imod den mørke årstid. 



Side 3 

Jeg ønsker alle skolens elever, familier og medarbejdere  

en rigtig god jul og et godt nytår! 

Julehilsen fra Jan Th. Voss 

Det eneste negative ved pavillonen: Vores beplantning af de forskellige træarter på samme område går tabt.  

Se plantegning herunder. 



Nyt fra Afd. Skjoldborgsvej 
Der er ingen tvivl om, at vi nærmer os juleferien.            

Alle steder på skolen hænger de fineste ting fra juleklippe-

dagene, som alle årgange afviklede i ugen op til 1. søndag 

i advent. Kreativiteten er stor på disse dage, og det er en 

fornøjelse at se, hvordan eleverne nyder at have deres 

bedsteforældre på besøg den dag. Det er én af de gode 

traditioner, som vi fortsætter med. Tak til de mange bedsteforældre, der tog imod         

invitationen og deltog i juleklippedagene. Det glæder vi os meget over. 
 

Efteråret har budt på mange gode og spændende skoledage, med mange forskellige   

tiltag i den daglige undervisning. Lad mig nævne et par stykker.  
 

Åben skole  

Vi har i år købt 4 undervisningsdage på Den Kreative Skole. Hver af de fire 5. klasser har 

haft en hel billedkunstdag med en underviser fra billedskolen i det store atelier i Kongens-

gade. Se indlæg og billeder andet sted i nyhedsbrevet. Det blev 4 meget gode dage, hvor 

eleverne fik ny inspiration og fik lært nye billedkunstteknikker. Vi vil fortsætte samarbejdet 

med Den Kreative Skole i næste skoleår. 
 

Lærere og elever bruger i vid udstrækning muligheden for at besøge museumsgården i 

Kringsminde. Her i december har alle 2. klasserne på skift været på Kringsminde og    

deltaget i undervisningstilbuddet om Jul i gamle dage. Disse dage giver mulighed for en 

både spændende og meget anderledes undervisning, end den der foregår i klasselokalet. 
 

Forbedring af udearealerne 

Som I ved, var vi heldige at få bevilliget penge fra Fredericia Kommune til dræn af bold-

banen. Arbejdet gik i gang kort tid efter efterårsferien, men på grund af det våde vejr er 

projektet indstillet indtil videre. Det betyder, at sportspladsen er spærret af og vil være det 

et godt stykke tid endnu. Vi ser frem til en gang i løbet af foråret at kunne etablere en stor 

multibane på området nede ved SFO. Eleverne i 6. årgang håber, at de også kan få    

mulighed for at bruge banen, inden de skal fortsætte i udskolingen. 

Side 4 



Forskudte pauser 

For at lette presset på udearealerne har vi i dette skoleår forskudt elevpause omkring  

spisepausen. Det fungerer rigtig godt, at indskolingseleverne holder frikvarter før elever-

ne på mellemtrinnet. Vi oplever færre konflikter og bedre plads til aktiviteterne i skole-

gården. Ordningen fortsætter resten af skoleåret. 
 

Elevrådet 

Vi har et meget dygtigt elevråd, der har mange gode ideer til,  

hvordan skoledagen kan være bedre for eleverne. Eleverne  

har blandt andet taget initiativ til en konkurrence mellem  

4., 5. og 6. årgang om at holde de reneste toiletter.  

Toiletterne er blevet pænere, men elevrådet er endnu ikke  

tilfreds, så de fortsætter konkurrencen i januar måned. 
 

Afdelingsrådet 

Afdelingsrådet har stor fokus på trafikken omkring skolen. Vi oplever meget stort pres på 

Chr. Winthersvej både om morgenen og kl. 14. Jeg vil blot her opfordre alle til at over-

holde reglerne og tage hensyn til både gående og cyklende elever, så vi kan få alle      

sikkert til og fra skole. 
 

Efter/videreuddannelse 

Over en 3-4 årig periode vil alle lærere på skift komme på en 7 ugers diplomuddannelse   

i Klasseledelse. I efteråret har 4 lærere fra mellemtrinnet været på uddannelse, og fra  

januar og frem til sommerferien er det lærere i indskolingen, der får muligheden. Vi      

ansætter vikarer til at dække skemaerne. Efter jul har vi ansat to nye rotationsvikarer.  

Tilbagemeldingerne fra de lærere, der har været af sted, er meget positive. 

 

Til sidst vil jeg ønske alle elever og forældre  

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  
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Anne Bodil Jensen    

 Afdelingsskoleleder  

Afd. Skjoldborgsvej 



Motorikbesøg i 1. klasse 

1.c har som årgangens idrætsklasse i løbet af efteråret haft besøg af Maja Lund Tast, 

som er motorikkonsulent fra KFUM's Idrætsforbund.  Under Majas besøg har eleverne lært 

forskellige motoriske øvelser, spillet motorikbanko og leget forskellige samarbejdslege. 

Dette er foregået over to undervisningsgange. Vi har i øvrigt fået tilsendt alle øvelserne til 

ophæng, som vi har hængt op i fællesrummet ved 1. klasse. Dette har givet eleverne mu-

lighed for at øve sig mellem de to besøg, både i idrætsundervisningen og i frikvartererne. 
 

Maja kommer på besøg igen efter jul, hvor eleverne skal vise, hvor gode de er blevet til 

de forskellige motoriske øvelser. De får diamant, guld, sølv eller bronze for deres indsats. 
 

Eleverne har desuden benyttet deres nye egenskaber og viden i et motorik-løb for deres 

klassekammerater i de resterende klasser på årgangen, hvor eleverne fra 1.c har været 

postmandskab og lært øvelserne fra sig. 
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I november havde 1.c besøg af Andres, som er udøver af Capoeira. Capoeira er en    

brasiliansk kampsport, hvor man benytter sang, dans og musik. Kampene kaldes     

kampdanse, og man benytter simulerede spark, slag og afværgelser. Andres lærte klas-

sen om kampsporten, og vi fik lært nogle Capoeira-sange og lyttet til Andres’ instrument, 

en berimbau. 
 

Klassen lærte også nogle forskellige bevægelser inden for kampsporten og fik derefter 

mulighed for at benytte disse i kampe mod hinanden. Til sidst lavede vi forskellige     

øvelser, som styrkede kroppen på forskellige måder. 
 

Det var en sjov og udfordrende dag, hvor klassen fik lov til at eksperimentere med en   

anderledes form for kampsport. 

Side 7 

Kampsportsbesøg 



En skæv zebra 

5. klasserne har haft fornøjelsen af at være på besøg på Den Kreative Skole.  

Billedkunstnerne Kristen Duus og Michael Behrend Hansen har i øjeblikket hver en      

udstilling på Den Kreative Skole, og vores besøg tog udgangspunkt i disse.  
 

Børnene fik til opgave at skabe et zebramotiv efter eget valg. De skulle kende til kolde og 

varme farver og ligeledes lære at blande farver til deres egne zebraer. Flere af børnene 

valgte en bestemt kropsdel fra zebraen og fordybede sig i denne. Det blev både til øjne, 

bagdele og hoveder. 
 

Vi var også så heldige at blive undervist af Pia Hessellund Vestergaard, som til daglig un-

derviser på Billedskolen. Alle var meget interesserede og lyttede med stor koncentration. 
 

Det har været en rigtig stor fornøjelse at have alle børnene med, og der er kommet nogle 

fine resultater ud af vores besøg, som kan opleves rundt på skolen. 
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Nyt fra fritidstilbuddet på Skjoldborgsvej 0-2. årgang 

SFO 0-1. årgang 

Her i efteråret har der været gang i mange forskellige aktiviteter 

i SFO. Adskillige børn har syet de flotteste puder, lavet billeder 

med efterårets blade, spillet computer, tegnet og meget andet. 
 

I gymnastiksalene bliver der bl.a. 

spillet stikbold, klatret i tov, danset 

og sjippet. Børnene elsker at bevæge sig, og rigtig mange  

deltager. Her i december var der gang i juleværkstederne  

(men de er hemmelige). Der fabrikeres "pakker" i alle        

størrelser, og børnene klipper og klistrer. 
 

Vi arbejder med at være synlige voksne. Børnene skal have mulighed for rum og plads til 

at lege med deres venner eller alene. Vi giver plads til deres kreative ideer. Her i decem-

ber laver vi julegaver, tegninger og sjovt julepynt.  
 

Hver onsdag i december var alle forældre velkommen til at komme forbi og se, hvad   

børnene laver. Vi bød i begge afdelinger på en kop kaffe eller te, samt en småkage. 

Den 18. december  afholder 0-1. årgang juleafslutning, hvor vi holder ”juledisco”. 
 

SFO 2. årgang 

På 2. årgang trodser en større gruppe børn kulde og regn og får spillet både stikbold og 

fodbold. Indenfor bliver der lavet diverse julehemmeligheder og hygget med julemusik. 

I løbet af december har der hver onsdag været kaffe/the på kanden og julesmåkager til 

børn og forældre. Det har været dejligt at se så mange forældre tage sig tid til at hygge 

med børnene.  
 

I januar måned håber vi at få gang i nogle aktiviteter i festsalen, det kunne f.eks. være 

hockey, stopdans eller hvad ”vores” dejlige børn har lyst til. Vi må jo også se i øjnene, at 

tiden nærmer sig, hvor vi skal tage afsked med nogle af børnene, som skal på Damvej. 

Derfor vil vi gå i gang med at forberede en afskedsoverraskelse for børnene. Mere herom 

senere. 

Side 9 



Side 10 

Legepladsen og sportspladsen 

Vejret har været lunt og godt, så legepladsen har været populær, selv om området er   
begrænset. Arbejdet skrider fremad, men da tidsplanen har rykket sig et par gange      
undervejs, kan vi endnu ikke melde noget sluttidspunkt ud. Banerne er meget våde og 
mudrede, derfor ser det på nuværende tidspunkt ud til, at de vil være lukkede det meste 
af vinteren. Legepladsen har været igennem en større renovering. Det har været en   tur-
bolens tid med en sportsplads og legeplads, der skulle ordnes. Nu hvor legepladsen  er 
færdig, håber vi, at alle vil være med til at passe på redskaberne. 

 
 

 
Køkkenrenovering i SFO´en 

Vi har fået et dejligt nyt køkken. Vi vil gerne takke for jeres forståelse, mens det stod på. 
I december er en del af inventaret udskiftet med fokus på støjdæmpning. 
 

Personale nyt 
Den  1. december startede Nicolai som studerende på første årgang frem til 31/5 2016. 
 

Udendørs aktiviteter                      
Vi har lavet bålmad som pandekager og marshmallow, da vi måtte undvære vores      
køkken. Vi var også på tur til Madsby parken samt på besøg på Damvej. 

Nyt køkken 



Side 11 

Nyt fra fritidstilbuddet på Damvej 3-6. årgang 
Kære Forældre med børn på 2. årgang. 

1. marts starter glidende overgang i vores fritidstilbud. Det betyder, at alle børn på 2. år-

gang tilbydes en plads i glidende overgang på afdeling Damvej. I den forbindelse holder 

vi Åbent Hus på Damvej lørdag d. 16. januar 2016. Indbydelse kommer først i det nye 

år, men sæt allerede kryds i kalenderen nu.   
 

Halloween 

Til halloween hyggede vi med bankospil,                                     

og vi havde en fantastisk uhyggelig                                              

halloween eftermiddag. 
 

De Kreative værksteder 
 

Systuen 

Nu er det snart jul, og vi laver selvfølgelig julegaver på systuen. Så alle forældre skal lige 

huske ikke at komme brasende ind, da det jo kan være en gave, som er til jer!  Det kan 

være alt fra noget med stof til noget med porcelæn, men vil I vide mere, må I komme og 

spørge, da det jo ikke allerede nu skal afsløres, hvad der ligger under træet den 24.  
 

Tegnestuen 

December er julegavetid på tegnestuen. Vi laver gaver, der passer både til 

søskende,  forældre og bedsteforældre. Vi laver sæbe i forskellige farver og 

former, mini malerier, tandstikholdere og søde hjerter til at hænge op. Der er flot gave-

papir og bånd til indpakning, samt mulighed for at lave små til og fra kort til gaverne.  
 

Nyt fra Byggeren 

Vi går et spændende forår i møde, hvor fokus vil være på at gøre vores elskede Bygger 

mere spændende og mere farverig. Vi har planer om at male alle vores huse samt vores 

hønse- og fuglebure. De er lidt kedelige nu, men med en god klat maling skulle der gerne 

komme en passende gang farve udenfor, så det kan afspejle foråret. Derudover har vi talt 

om at lave nogle tiltag, som gør det mere interessant at køre på løbehjul og rulleskøjter. 

Det er vores plan at skabe nogle steder, hvor man kan ”grinde” samt lave et par flyvehop.  



 

Side 12 

I sommers var der stor trængsel på fliserne, og der blev fx efter-

spurgt nogle flere muligheder, og det er de ønsker, vi vil imøde-

komme her.  Vi håber derfor på en kort og varm vinter, så vi for 

alvor kan komme i arbejdstøjet, når temperaturen stiger lidt.  
 

Bål mad 

Der er rigtigt blevet hygget ved bålet op til jul. Bålmaden er fra kl. 14-16 hver torsdag. 

Den sidste gang inden jul var lidt utraditionel, og vi ønskede hinanden god jul!  
 

Aftenklub på Damvej 

Der vil fremover på Damvej hænge en kalender med en oversigt over, hvilke aktiviteter 

der er i aftenklubben tirsdag og torsdag. Denne kalender vil hænge i glasskabet i gangen 

på Damvej. Dette vil forhåbentligt give et overblik over, hvad der sker af aktiviteter i aften-

klubben. Herudover vil vi have et værksted åbent hver aften, med mindre andet står i   

kalenderen. 
 

I januar sker der følgende på Damvej (Ændringer kan ske, men så bliver det meldt ud) 
 

Uge 1: Tirsdag: FIFA-turnering, kom og vis dine skills  

 Torsdag: Hockey i salen 

Uge 2: Tirsdag: Bordtennis turnering 

 Torsdag: Stikbold i salen 

Uge 3:  Tirsdag: Just Dance i salen – find din indre dansemus frem  

 Torsdag: Popcorn over bål, udenfor. 

Uge 4: Tirsdag: Film i medierummet – kom gerne med bud til hvilken film vi skal se  

 Torsdag: Disko aften – ta’ dit pæne tøj på, og kom og dans og hyg  

Af aktiviteter, vi har haft i løbet af de sidste par måneder i                      

aftenklubben, kan nævnes vores DJ/lysshow-for-en-aften                               

arrangement, hvor man kunne prøve professionelt DJ- og                           

lysudstyr med vejledning fra fagprofessionelle. Det var en                                    

stor succes, og der blev spillet og afprøvet til den store 

guldmedalje. 
 

Herudover har vi haft ”pynt en kage” konkurrence, hvor man selv skulle 

pynte muffins. Til sidst var der afstemning om, hvilke kager der var de   

flotteste, og vi sluttede af med at smage på de lækre kager.  

 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår!  

Mange julehilsner fra Personalet på Damvej 



Side 13 

Nyt fra Afd. Skolesvinget 

Juleferien nærmer sig, og både elever og personalet har nu fortjent at kunne gå på en 

tiltrængt ferie. Jeg håber, I alle vil bruge ferien på at slappe af med familie og venner.   

Ferien skal også bruges på at få ”ladet batterierne op”, så vi er klar til endnu en god     

periode på Skolesvinget. 
 

Skolekor 

Som noget nyt har vi nu fået et skolekor på Skolesvinget. Louise Hvilborg fra Den Kreati-

ve Skole kommer hver torsdag og laver kor i den understøttende undervisning. Alle ele-

ver fra 3. til 6. årgang har haft mulighed for at være med et par gange, inden der var bin-

dende tilmelding. Koret øver nu fast en gang om ugen. De elever, der har valgt at være 

med i koret, gav deres første koncert i Bredstrup Kirke d. 13/12 til adventsgudstjenesten. 

Koret øver resten af skoleåret ud, og jeg regner med, at de er klar til en lille koncert til  

vores Skolefest i maj måned, så vi alle kan få glæde af at høre dem. 
 

Holddannelse på Skolesvinget 

Vi har i dette skoleår organiseret os i årgange. Det betyder, at eleverne har deres faste 

sociale fællesskab med eleverne omkring en årgang, men der er mulighed for at arbejde i 

hold på tværs af årgangene. På en normal skoleuge arbejder eleverne med udgangs-

punkt i deres egen årgang, hvor der er afsat ressourcer/lærertimer, så årgangen kan ind-

deles i mindre hold. Tilbagemeldinger fra personalet, afdelingsrådet og fra skole/hjem-

samtalerne er meget positive. Hensigten er, at vi fortsætter denne organisering fremover. 

Organiseringen vil selvfølgelig løbende blive evalueret med det formål at lave det bedste 

skoletilbud til vores elever. 

I emneuger har vi eksperimenteret med andre former for holddannelse. Fx har både mel-

lemtrinnet og indskolingen forsøgt sig med hold på tværs af alle årgangene. De har også i 

emneugerne lavet et hold for de elever, der kan have svært ved ændringer i de faste ram-

mer. Dette har været en stor succes og har betydet, at alle elever har haft stor glæde af 

emneugerne. 

Jeg vil gerne anerkende personalet for at arbejde meget inkluderende. Jeg 

synes, de fortjener stor ros for deres planlægning af emneugerne, hvor de  

tilrettelægger det således, at alle elever har glæde af det. 
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Høreteknisk udstyr i lokalerne 

På skolen har vi efterhånden en del elever med hørenedsættelse. Dette stiller selvfølgelig 

nogle krav til lokalerne, til lærerens undervisning og elevernes opmærksomhed. 

Efter juleferien starter vi et projekt op i 4 udvalgte årgange (1.a, 4.a, 5.a og 6.a), hvor vi skal 

eksperimentere med forskellige former for lydudstyr. I praksis betyder det, at læreren udsty-

res med en trådløs mikrofon, og der sættes højtalere op i klasselokalet. Vi har gjort os   

nogle rigtigt gode erfaringer i 1.a, hvor lokalet er udstyret med højtalere, mikrofoner mm. 
 

Der er flere formål med dette projekt. Bl.a. skal eleverne med hørenedsættelse have opti-

male forhold i klassen. Men samtidig skal vi også gerne kunne se, at alle de øvrige elever 

får glæde af dette. Det vi gerne skal opnå er eksempelvis, at alle elever hører ens overalt i 

lokalet, og at elevernes opmærksomhed skærpes, fordi lærerens stemme bliver mere tyde-

lig. Dernæst har det forhåbentlig også den gevinst, at lærerens stemme ikke belastes så 

meget. Udstyret vil være i de 4 årgange frem til vinterferien, hvorefter vi tager stilling til, om 

vi skal beholde det. 

 

 

Yoga                     

Billeder fra indskolingens emneuge 

               Der bages kager fra Nepal 

 

 

 

Indskolingen i understøttende under- 

visning danser til Just Dance  

 

 

 

 

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 fritidstilbuddet, Afd. Skolesvinget 
Vi har haft et dejligt efterår med mange aktiviteter og nye tiltag.  
 

Fælles dag med Fristedet og Oasen i hallen den første mandag i hver måned. Vi laver 

fysiske aktiviteter på kryds og tværs af børn og personale. Form, indhold og struktur plan-

lægger vi i fællesskab. Vi vil gerne, at børnene møder alle voksne i vores fritidstilbud, og 

at vi gennem fællesskabet får mulighed for at tilbyde vores børn flere aktiviteter/

muligheder. F.eks. tager vi børn fra Fristedet med i Oasen og laver musik sammen med 

René. 
 

I november var Christina af sted på 3 ugers Amu-kursus. Hun har fået rigtig mange gode 

ideer med i sin rygsæk, som vi kan få glæde af i hverdagen.  
 

1. december startede Niels Henrik, som er pædagogstuderende i sin 3. praktik. Han skal 

være her til d. 31/5 2016.  
 

Til januar sender vi Ingeborg af sted på et 7 ugers uddannelsesforløb omkring        

inklusion. Vi har i den periode ansat en vikar, som hedder Susan Andersen. 
 

Til februar får vi etableret en sandkasse, den bliver integreret i vores nuværende gynge-

område. Der bliver også bygget et aktivitetshus, hvor vi får bedre mulighed for at lave 

udendørs aktiviteter, selv om vejret er imod os. 
 

I julemåneden har vi haft travlt med julerier, se vores 

flotte juletræ, som børnene har pyntet! Og så er der jo 

også alle hemmelighederne… 
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Nyt fra Skovlodden 
Vi har haft et dejligt efterår med mange aktiviteter. Skovlodden har hen over hele         

efteråret været fyldt op i vores normering, og det giver et godt liv i huset. 
 

Vores skovugler (kommende skolebørn) øver sig på bedste vis i at blive klar til skolen. 

Det er en stor og dygtig gruppe i år. Helle, som er børnehaveklasseleder, og Pernille, der 

er pædagog i Skovlodden, er påbegyndt et samarbejde med tiltag til fælles aktiviteter i 

foråret.  
 

Rikke har været af sted på et 3 ugers Amu-kursus og har fået mange gode ideer til     

hverdagens digitale aktiviteter med børn.  
 

Til januar har Kirsten et samarbejde med Ulleruphave omkring Naturfag og Science.  

Det bliver med fokus på kompetenceløft og udvikling af en Science strategi. 
 

Science handler om at skabe muligheder for at give børn rum til at være eksperimente-

rende i dagligdagen. Vi skal følge børnenes spor og udforske de muligheder, der er lige 

foran os… f.eks. spurgte et barn en dag ”Hvorfor forsvinder smørret på min grød?”. Det 

skabte en snak og nogle eksperimenter omkring ’Hvad kan smelte?’, ’Hvorfor smelter 

det?’ osv. 

 

D. 8/12 havde Skovlodden 7 års fødselsdag. 

Vi fik 5 løbecykler, som børnene nyder på 

legepladsen. 

 

D. 11/12 havde vi juletræsfest med børn og 

forældre, en rigtig dejlig eftermiddag med 

stor opbakning. 

 

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig jul               

og et godt nytår! 
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Nyt fra Afd. Nørre Allé 
Så er første ombygning og renovering godt overstået i 2015. Tidsplanen holdt, og vi fik 

alle klasser, gange, fællesrum og læringscenter (læs: bibliotek) med i første runde. Jeg 

synes, at det er blevet et meget flot og godt resultat. Jeg håber, at nogle af jer forældre 

har bemærket nogle af forbedringerne, når I f.eks. har været til forældresamtaler. Vores 

fælles opgave bliver nu, at vi alle er med til at passe på den ”nye skole” - de hvide væg-

ge, den nye LED-belysning og det nye inventar, som vi har valgt at købe/få lavet osv.  
 

Desuden er der igen blevet skiftet nogle vinduer og repareret nogle af vores tage, så 

håndværkerne er stadig på skolen (heldigvis). 
 

Vi fortsætter naturligvis med at forbedre forholdene for elever og personale. Der er bæn-

ke på vej på gangene indendørs i Østergade og Smallegade ved 7. og 8. årg. samt en 

stor træhytte udendørs i skolegården, som kan bruges i undervisningen og i pauserne. 
 

Vi har herudover valgt at gøre noget ved fællesrummet, hvor elevcaféen hører til. Udover 

renoveringen, der bl.a. har indbefattet lyddæmpning, LED-lys mm., har vi investeret i nyt 

køkkengrej, gelænder, inventar, og der er glas-partier på vej til at ”indramme” caféen. 
 

Vi er jo så heldige, at vi har fået lov til at fortsætte renoveringen i en anden runde i 2016. 

Planlægningen af dette starter allerede i de første uger af januar, hvor vi skal tage stilling 

til, hvad der skal med i næste runde. Der er flere muligheder… 

Side 17 

Vi har lige fået opsat skilt over hoved-
døren, og vi er på vej med et stort skilt 
udendørs på gavlen på Tumlesalen. 

Vi har fået lavet logo og tekst i gulvet 
ved vores nye hovedindgang. 
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Jeg kunne nævne mange gode ting fra skolens dagligdag, diverse analyser, målinger m.m. 

- men jeg har lidt kort valgt at fremhæve et par ting fra 9. årg.: 
 

9. årg. har været til terminsprøve, og for første gang i flere år fungerede nærmest ALT - 

lige fra IT og print til elevernes eksemplariske opførsel. Det var en rigtig god generalprøve 

og en meget fornem optakt til elevernes skriftlige afgangsprøver til sommer. 
 

9. årg. har lige lavet projektopgave i uge 50. Den store udfordring her er at prøve at arbej-

de intensivt en hel uge med et projekt, som de selv skal skabe, og hvor de selv skal lave et 

slut-produkt. Det bliver spændende at høre bedømmelserne! 

 

Jeg vil slutte med at sige tak for samarbejdet i 2015 og  

ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Side 18 

 

Nils Jørgensen 

Afdelingsskoleleder                                                                                                  

Afd. Nørre Allé   

Der er stadig ”liv og glade dage” i vores elev-café! 

Biografstole i højre side af Bredgade og borde med 

skamler i venstre side er meget populære på 9. årg. 

Nede ved hovedindgangen er der 
købt nye møbler, som eleverne   

bruger flittigt  

- både i undervisning og i pauser. 



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 

 

Glenn Ullerup 

Administrativ leder 

Tlf. 7210 5822 

På Fredericia Kommunes hjemmeside kan du læse generel info om Børn, Unge & Familie og Skole & Uddannelse: 

BØRN, UNGE OG FAMILIE (http://www.fredericia.dk/Borger/Sider/born_unge_familie.aspx) 

SKOLE OG UDDANNELSE (http://www.fredericia.dk/Borger/Sider/Skoler/Forside_SkoleogUddannelse/
NySkoleogUddannelse.aspx) 

http://www.fredericia.dk/Borger/Sider/born_unge_familie.aspx
http://www.fredericia.dk/Borger/Sider/Skoler/Forside_SkoleogUddannelse/NySkoleogUddannelse.aspx
http://www.fredericia.dk/Borger/Sider/Skoler/Forside_SkoleogUddannelse/NySkoleogUddannelse.aspx

