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Side

Distriktsskoleleder Jan Th. Voss
Kære elever, forældre og medarbejdere
Det er jul på Ullerup Bæk Skolen! Selvom vinteren er meget
mild, og sneen lader vente på sig...
På skolen har vi - ind imellem alt det vi skal lære - også sat
tid af til julerier. Luciaoptog og sang er en skøn tradition, som alle bliver
betaget af. Juleklip og småkager blandet med smil og hygge er med til, at
årstiden bliver hyggelig uanset mørket og vejret.
Det vigtigste er julehyggen, som vi mærker, når vi mødes, når vi smiler, og
når vi er sammen med god tid til at være der for hinanden. Husk at skynde
jer langsomt, for julestemningen kan man let løbe forbi, hvis man har for
travlt.
Jeg kommer ugentligt rundt på alle vores afdelinger. Det er en dejlig rundering, hvor jeg bekræftes i det engagement, som kendetegner Ullerup Bæk
Skolen.
Der skal lyde en meget stor tak til alle medarbejdere for et fantastisk engagement i deres teams og arbejdsgrupper, men også for den store personlige
indsats, vi hele tiden oplever, at lærere og pædagoger yder i arbejdet med
eleverne.
Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til vores nye skolebestyrelse og
afdelingsrådene, som ligeledes har engageret sig på en særdeles konstruktiv måde, og som arbejder sammen skulder ved skulder.
Vores skolebestyrelsesformand Allan Kjærsgaard har besøgt alle afdelinger
og fritidstilbud, og han skriver et indlæg om sine oplevelser af skolen i dette
nyhedsbrev. Det er godt at læse!
Jeg ønsker alle vores elever, forældre og personale
en rigtig god jul og et godt nytår.
Varme hilsner fra Jan Thorkild Voss
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Tour de ècole Ullerup Bæk
Som ny skolebestyrelsesformand har det været vigtigt for mig at lære skolen
inkl. fritidstilbuddene, lederkredsen og personalet at kende. Derfor har jeg
været på rundtur i næsten alle afdelinger og fået et godt indblik i og fornemmelse for skolens virke.
Jeg kan derfor med glæde meddele, at mit generelle indtryk af skolen er
yderst positivt. Alle steder er jeg blevet mødt af imødekommende og engagerede medarbejdere, som har bidraget til, at jeg har fået opbygget en grundlæggende viden om skolens drift, udfordringer og succeser.
Med tanke på hvilken storm skolen har måttet kæmpe sig igennem med både
reform og omstrukturering, så er det en fornøjelse at se, hvordan bølgerne nu
har lagt sig. I skolebestyrelsen ser vi nu derfor fremad med god vind i sejlene,
og vi påbegynder i det nye år et større arbejde med fastlæggelse af principper,
som danner grundlag for skolens fremtidige kurs.
Vi vil løbende informere om de vedtagne principper i forbindelse med udsendelse af referater fra skolebestyrelsesmøderne, hvori man også kan følge skolebestyrelsens andre opgaver.
Med venlig hilsen
Allan Kjærsgaard, skolebestyrelsesformand
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Nyt fra afd. Skjoldborgsvej
Skolen har de sidste uger summet af forventning og glæde over alle de hyggelige
ting, der forbereder os på juleferien.
Julesangene er flittigt blevet øvet. Pigerne i 3. årgang øvede sig på Lucia-optoget, og
de glædede beboerne på Othello med deres sang og lys-optog på Lucia-dagen.
Desuden har det været en meget stor oplevelse at se, hvor mange bedste- og oldeforældre, der har deltaget i juleklippedagene på 1., 2., 3. og 4. årgang og fyldt Skoletorvet til bristepunktet og haft gode sager med til et overdådigt kagebord. Tusind
tak for opbakningen. Det betyder rigtig meget for børnene at vise deres skole frem
til bedsteforældrene og for os som skole, at så mange tager imod invitationen. Stor
tak her fra!
Indskrivningen til kommende 0. årgang
Igen i år var der god tilslutning til Åbent-Hus dagen d. 31. oktober for børn og forældre til kommende 0. årgang. Mange kiggede forbi for at se skolen og tale med personalet i 0. årgang og SFO. Det endelig tal for indskrivningen er endnu ikke helt på
plads. Men vi forventer at kunne oprette 4 klasser til 1. august 2019.
Hjælpsomhed
På skolen har vi et særligt fokus på hjælpsomhed. Vi har de i de sidste par år arbejdet målrettet med, at alle hjælper alle. Det gør sig gældende, når nye medarbejdere
bliver ansat, at de får hjælp fra alle sider. Lærere og pædagoger er organiseret i årgangsteams, hvor samarbejde og det at hjælpe hinanden er forudsætningen for at
kunne lykkes med opgaverne i en travl hverdag. På skolen høres ofte ”hvad kan jeg
hjælpe med?”, ”har du brug for hjælp?” eller ”hvem kan hjælpe dig?”
Eleverne hjælper også i vid udtrækning hinanden. Her vil jeg fremhæve vores fantastiske elever fra 6. årgang, der hver eneste morgen tager tjansen som skolepatrulje
og hjælper store og små med at komme sikkert over vejen både på Skjoldborgsvej
og Chr. Winthers Vej. Uanset om solen skinner, det er mørkt, koldt, regn eller rusk,
så er de på pletten. Det er da et utrolig flot eksempel på hjælpsomhed.
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Venskabsklasser
Som en særlig ordning, der skal styrke fællesskabet mellem store og små på skolen,
har vi gennem de sidste år indført en venskabsklasseordning, som med dette skoleår er fuldt udrullet. Det betyder, at når eleverne kommer i 4. klasse, så bliver de
venskabsklasse for 1. årgang.
Vi kan se, hvordan denne ordningen hele tiden udvikler sig med nye tiltag på kryds
og tværs af skolen. F.eks. store og små læser sammen, de store hjælper de små med
nye digitale programmer, der er motion og bevægelse for store og små, Stratego,
fælles ture og meget andet. Det seneste tiltag er, at klasserne i år følges med deres
venskabsklasse til og fra juleafslutningen i Hannerup Kirke.
Fagteam i dansk og matematik
Skolens kerneopgave er at gøre eleverne så dygtige som overhovedet muligt. Det
oplever jeg i den grad, at alle er optaget af. For at understøtte dette arbejde har vi i
dette skoleår et særligt fokus på at udvikle fagteamene i dansk og matematik på
tværs af alle afdelinger på Ullerup Bæk Skolen. Det betyder, at alle dansk- og matematiklærere mødes flere gange hen over dette skoleår og arbejder med at sikre
progressionen i dansk og matematik fra 0.-9. klasse. Det er et spændende og meget
inspirerende arbejde at være vidne til, når fagfolk møder fagfolk og drøfter fag.
Med disse linjer vil jeg takke alle elever, forældre
og personale for et godt og meget positivt samarbejde i 2018.
Rigtig glædelig jul og godt nytår
Anne Bodil Jensen
Afdelingsskoleleder
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Et kommende arbejde med trivsel i frikvartererne!
Her i efteråret har vi haft nogle lærere, pædagoger og ledere på inspirationstur til
skoler i Oslo, hvor de har lært om og selv kunnet se, hvordan man arbejder med
det, at nogle elever får en rolle som trivselsleder på egen skole. Altså, at elever sætter aktiviteter i gang i frikvarterer for andre elever.
Den overordnede tanke på Afd. Skjoldborgsvej er at øge aktivitetsniveauet og trivslen i frikvartererne, så der vil være flere forskellige aktiviteter for både yngre og ældre elever. Samtidig vil elever, der ikke har nogen at lege med i det enkelte frikvarter, have mulighed for at finde et fællesskab i den enkelte arrangerede aktivitet, og
det er jo i fællesskaber med andre, at man udvikler sine sociale evner.
I skrivende stund arbejder vi med, hvad vi kan gøre, for at indsatsen kommer til at
passe til vores skole. Vi skal finde ud af, hvordan vi finder frem til de elever, som skal
være igangsættere af aktiviteterne og også hvilke aktiviteter, der i det hele taget
skal være. Samtidig skal der også være styr på, hvilke voksne der skal være med under aktiviteterne, i planlægningen af aktiviteterne og hvilke voksne, der skal være
med til at koordinere indsatsen.
Der er meget, der skal planlægges og tænkes igennem, inden vi er klar til at starte
op. Vi regner med at være klar til at begynde i månederne op til sommerferien.
Vi begynder i det små, men vi tror og håber, at det for vores elever med tiden kan
vokse sig stort!
Jens L. Hovmøller
Pædagogisk afdelingsleder
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4.E vinder læseugen
Vi kom ind på biblioteket og så en masse flag. Søren bad os om at sidde på gulvtæppet. Vi kunne mærke spændingen, og det kildede i maven. På et tidspunkt gik Søren
ind og hentede noget… Rasmus sagde højt “Vi har vundet kagemanden”. Da Søren
kom tilbage, kom han med kagemanden på en rullevogn. Alle var glade, og nogle
råbte “YEESS”. Vi skulle tage et billede. Vores lærer Katrine blev helt rørt, fordi vi var
så glade og stolte.
Det sjove ved læseugen var, at man bare skulle læse vildt meget for at vinde. Alle
læste alt hvad de kunne på hele skolen. 4.E kom helt op på 18.337 sider samlet,
Keagan fra 4.E kom helt op på over 2000 sider, godt gået!
En dag var vi nede og læse for 1.klasse. Vi blev sendt ud i grupper, og det var smadder hyggeligt. Vi lavede også aktiviteter udenfor med læsning, og vi lavede regnehistorier i matematik, quiz, vendespil og meget mere. Om fredagen havde vi læsemaraton. Vi måtte læse hele dagen, og vi havde puder, tæpper, bamser og lidt lækkert
med.
Skrevet af Konrad og Rasmus fra 4.E

STORT TILLYKKE
TIL 4.E
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Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej
Fredag den 30. november sagde både børn og voksne farvel til vores pædagogstuderende gennem 6 måneder. Jimmi har været en stor del af den pædagogiske praksis i både skole og fritid i en lang periode, og derfor var der rigtig mange, små som
store, som var triste over at tage afsked. Jimmi glæder sig til at skulle tilbage på skolebænken, men kommer også til at savne alle børn og voksne. Vi takker Jimmi for en
god indsats.
Nu nærmer julen sig, og traditionen tro havde vi inviteret forældre og søskende til
juleklip onsdag den 5. december. Det var en rigtig hyggelig dag med stort fremmøde af både forældre, søskende og bedsteforældre. Børn og personale serverede
hjemmelavet konfekt, småkager, saft og kaffe/the for gæsterne. Det var en super
hyggelig dag, hvor der blev lavet rigtig meget fint julepynt og hygget i stor stil.
Fritid vil meget gerne takke for den store opbakning til dagen og de mange fine tilkendegivelser. Vi ønsker alle vores familier en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Fælles
Siden vi skrev sidst, har vi indført børnemøder. Det bliver afholdt hver 14. dag. Formålet med børnemøderne er at få nogle fælles retningslinjer og at få nogle gode
snakke om Fritids regler. Vi snakker også om brugen af skærmene, hvor børnene virkelig skal have ros. De er rigtig gode til at benytte sig af stederne på skærmen. Tak
til alle for jeres opbakning med dette, børnene var ikke blevet så gode uden jeres
hjælp.
På børnemøderne kan vi også få input fra børnene. De har mulighed for at komme
med ønsker til de daglige aktiviteter, sige hvad de gerne vil have igen og spørge til
nye ting. Det er dejlig at få børnenes input, da det er dem, som gør brug af vores
SFO, og det er med til, at vi kan lave det bedste tilbud til jeres børn.
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Nyt fra 0. – 1. årgang
Julen er for alvor over os, og der er blevet julet i
stor stil. Som de fleste nok har set, så er der
gang i Rullerup Juleby. På værkstedet bliver der
lavet julegaver, og børnene er meget ergagerede i det. Caféen byder på julebag hver uge, hvor
børnene er med i hele processen. De er med til
at lave dejen, udforme småkagerne, og afslutningsvis er de også med til at nyde godterne.
Vi har også vores egen julenisse HN49. Børnene
følger HN49 rundt, indtil de ender i lokale nr. 15,
hvor HN49 holder til. Læs mere længere nede og spørg jeres børn - de ved meget
mere om, hvad der sker.
Udover alle vores juleaktiviteter, så forsætter vi med at have gang i vores bevægelsesaktiviteter, vores spillerum og alle de andre rum. I gymnastiksalen har vi lavet en
målsætning om at præsentere en ny aktivitet for børnene hver uge, og den opgave
varetager en af vores pædagoger.
Rullerup Juleby
Det startede med en toiletrulle og en idé om en nisserulling og et lille nisselandskab. Begejstringen tog dog hurtigt om sig både blandt børn og voksne, og nisserne
blev hurtigt til mange. Der kom snemænd, rensdyr, slæder, ski, igloer, juletræer, lyskæder og meget mere, som alt sammen er kreeret af børnene i SFO’en.
Julestemningen har bredt sig i SFO’en, og vi har fået besøg af mange gæster, som
havde hørt om vores Rullerup Juleby, og som lige måtte komme forbi SFO’en for at
se det, som alle snakkede om. Glædelig jul fra alle os i Rullerup Juleby!
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Spar ES
I Spar ES har der den seneste tid været gang i mange kreative aktiviteter, samtidigt
med legen i krogene som rummet byder på. Der har været LEGO-byggeri, hvor vi
har fyldt bordene med LEGO, hvilket har tiltrukket mange børn. Vi har også haft
iPads fremme, som vi har brugt til at tegne efter, hvilket også har været meget populært blandt børnene.
Vi har haft hele uger, hvor der hver dag er blevet lavet perleplader til den helt store
guldmedalje. Det har summet af glade og kreative børn og voksne, som er gået op i
det med stor iver. Der har været temaer med fri fantasi, men også et juletema, hvor
der kun er blevet lavet julemotiver. Lige nu har vi gang i at kreere julepynt til hjemmet, og mange af børnene har gode ideer til, hvor i hjemmet det skal stå eller måske pynte på julebordet. Nogle af tingene bliver endda også lavet som små julegaver.
Julehygge med HjælpeNissen 49
Nogle af børnene har i SFO’en tegnet tegninger og skrevet et brev
til julemanden om at få en hyggenisse herned til os i december.
Julemanden har fået brevet og sendt HN49 samt de tre rensdyr
Kogle, Kræmmerhus og Klejne ned til os mandag og torsdag.
HN49 parkerer rensdyrene hos skovnisserne og smutter selv ind i
Lones krop, da Lone ikke er mødt så tidligt de to dage.
HN49 ”låner” Lone, og der bliver fortalt historier fra Nissebo, læst
historier, sunget julesange med børnene, og børnene fortæller
lidt om de nisser, der besøger dem hjemme i familien. Der er
også lidt godter i kurven, som vi nyder på de røde juletæpper.
Børnene havde aftalt med HN49, at de rigtig gerne måtte have
nissehuer på mandag d. 17. december, for der skulle vi ud på
”jagt” efter rensdyr og skovnisser.
Nyt fra 2. årgang
Her har vi hygget med kagebagning, juleklip og syning af nisser til ophængning. Vi
har en god børnegruppe, der nyder eftermiddagen i SFO’en og gør god brug af alle
SFO’ens tilbud, hvor de leger og hygger med hinanden.
Om tirsdagen er der fortsat åbent i træværkstedet, hvor der bliver savet både revolvere og små dyr. Udenfor spiller vi fodbold, basket og hockey. Og selvom vejret er
koldt og vådt, så spiller børnene. Efter juleferien tager vi igen på de planlagte ture
til Fritidscenteret på Damvej. Vi tager afsted lige efter skole og er tilbage kl. 16.00

Fra alle os i Fritid ønskes I en glædelig jul og et godt nytår.
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Damvej
Husene udenfor er blevet sorteret, så de huse, der stod uden ejere,
nu har fået nye ejere. Det er naturligt, når der kommer udmeldelser,
at nogle huse for en kort periode står ”tomme”. Nu har vi fået det
undersøgt, og der er derfor en ny flok børn, som allerede er gået i
gang med at ”flytte ind” i deres nye huse. Børnene må gerne medbringe ting, de kan bruge til at indrette med, men det er på eget ansvar, og vi kan ikke garantere, at tingene overlever at flytte ind.
Vores rideinstruktør Kristina, har været væk det meste af
december, fordi hun er ved at færdiggøre sin uddannelse.
Det har desværre betydet, at vi ikke har kunne ride på Bella
og Oda, så meget som vi ønskede. Kristina er heldigvis klar
her på Damvej igen i begyndelsen af januar.
Gavetid på Damvej December er tiden,
hvor børnene laver gaver til familien. Der
er stor kreativitet blandt børnene, men
det er dog en hemmelighed, hvad vi laver.
Vi håber I får en masse dejlige gaver i
denne hyggelige tid på året.
Find Nissen Der er fuld gang i vores juletradition med ”Find Nissen” Der bliver gemt
3 forskellige juleting på Damvej, som er både inde og ude. Det skaber stor glæde
blandt børnene, som gerne leder i flere timer, for at være den heldige vinder. Konkurrencen er 3 gange om ugen i hele december.
Kommende arrangementer!
Fredag d. 11 januar afholder vi nytårs diskotek,
hvor man for alvor kan få danset julefedtet af sig.
Nærmere info følger.
I uge 9 holder vi fastelavnsfest,
hvor vi slår katten af tønden og hygger med
forskellige aktiviteter. Nærmere info følger.
Vi ønsker alle børn og forældre en glædelig jul og et godt nytår!
Mange julehilsner fra
Personalet på Damvej
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Værestedet Klub Sønderparken
I Klub Sønderparken har vi hygget, tegnet og spillet en hel masse boldspil. Nu hvor
efteråret og vinteren er over os, er der ikke plads til så meget udendørs desværre.
Derfor har vi haft fokus på at lave aktiviteter indendørs. Nu bliver det snart rigtigt
mørkt, og så kan vi benytte os af det til at lege gemme.
Værestedet klub Korskær
De seneste par måneder i Klub Korskær er gået med at dekorere væggene med nyt
pynt. Mange af de børn, der kommer i klubben, er vældig glade for at lave perler.
Derfor blev ideen om at lave nyt ”logo” i perler godt modtaget. Da vi var færdige
med bogstaverne, gik produktionen over til flag. Vi har lavet flag fra alle de nationaliteter, børnene har, og rigtig mange af børnene har deltaget – både store og små,
drenge og piger. Alle er gået op i det med stor entusiasme.

Julen er også at mærke i klubben. En aften kom én af Korskærparkens frivillige forbi
og lavede æbleskiver med børnene. Mange var interesseret i at hjælpe til med både
dej, afbagning og ikke mindst at spise dem, da de var færdige. Det er altid dejligt
med folk udefra, som giver en ekstra hånd med at gøre lidt ud over det sædvanlige.
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Nyt fra afd. Skolesvinget
Den velfortjente juleferie er snart over os, og vi slutter kalenderåret af med den traditionelle tur i Bredstrup Kirke. I år er det første gang, at vi skal til julegudstjeneste
med Bredstrup/Pjedsteds nye præst Michael Munch, og jeg vil derfor benytte lejligheden til at byde Michael velkommen. Vi glæder os til samarbejdet.
Luciaoptog og julekrybbespil
3. årgang på Skolesvinget har i år haft rigtig travlt i december. De har øvet luciaoptog og har både gået optog i kirken
og på skolen. 5. årgang har været på Fredericia Gymnasium
og gå luciaoptog. 2. årgang laver årets julekrybbespil, og dette bliver vist for hele skolen på sidste skoledag før juleferien.
Juleklippedag
Sidste fredag i november var der traditionen tro juleklippedag på Skolesvinget.
Med 280 elever plus bedsteforældre, forældre mm. var skolen i år fyldt til bristepunktet. Det er fantastisk at opleve den glæde og stolthed, som skolen er præget af
denne dag. Alle elever viser stolt deres skole frem, og bedsteforældrene knokler i
alle værkstederne. Der var aktiviteter på hele skolen, og efter juleklippedagen stod
skolen flot pyntet op i alle afdelinger.
Julelæsning på biblioteket
I hele december måned kan de ældste elever få læst historie
på biblioteket. Vores bibliotekar, Anders, læser højt i elevernes pauser, og hver gang møder der rigtig mange børn op. En
dejlig anderledes måde for børnene at bruge deres pauser
på og samtidig et rigtig godt initiativ fra vores skolebibliotek.
Hvad sker der i det næste halvår?
Vores venskabsklasser skal i næste halvår arbejde sammen
flere gange henover foråret med det formål at styrke venskaber på Skolesvinget.
Vi har bl.a. besluttet, at de kommende 0.klasse elever vil blive inviteret af vores
3.klasser til nogle af disse arrangementer.
Vores personale skal i januar og februar på personalemøder arbejde med emnet:
Motivation, ros og anerkendelse. Dette emne er en del af vores samlede indsats
omkring elevløft, hvor motivation er en væsentlig faktor for at løfte elevernes faglige niveau.
Den 23. maj 2019 har vi den årlige skolefest. I ugen op til er der emneuge på hele
skolen, og det hele vil blive præsenteret til Skolefesten.
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Fritidstilbud afd. Skolesvinget
Vi startede december måned med at skabe en ny tradition til vores juleklippedag…
Vi lavede skolerekord i at lave guirlande. Vi nåede 464,05 meter. Det var en hyggeblev skolen pyntet godt og grundigt op med guirlander.

Oasen har været på juletur. Det var en sjov og meget hyggelig eftermiddag, og
stort set alle børn var med. Der blev købt mange julegaver :-)

Vi har en god dagligdag, hvor børn både kan lege samt deltage i de aktiviteter, som
vi sætter i gang. Efter jul kan I igen se på tabulex, hvilke aktiviteter der tilbydes i
Krea… så er hemmelighederne slut ;-)
Vi har fået en ny studerende, som hedder Julie.
Hun kommer fra Roskilde Seminarium.
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Nyt fra Skovlodden
Lørdag den 8. december fyldte Skovlodden 10 år.
Det fejrede vi mandag den 10. december med fødselsdagssang på legepladsen.
Hele Skolesvinget kom og sang med. Efterfølgende fik vi et lille stykke kage. Det var
en god dag, og vi fik også gaver :-)

I oktober og november har Skovlodden arbejdet med emnet kroppen.
Vi har tegnet vores hænder, fødder og krop og sunget kropssange. Vores forskellige
sanser er blevet brugt på forskellige måder bl.a. med fodbad, høre og mærke et tog
køre forbi og mærke maling på vores hænder og fødder.
Vi har udfordret vores krop både på en tur ved volden, i hallen og til vores motionsløb. Der var også mulighed for at nærstudere, hvordan vores lunger og hjerte ser ud
og fungerer.
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Nyt fra afd. Nørre Allé
Glædelig jul fra Nørre Allé
v. afdelingsleder Jakob Asmussen og afdelingsskoleleder Nils Jørgensen
Juleferien nærmer sig med hastige skridt, og mon ikke der er nogle, der glæder sig
til juleferien.
Der er sket mange gode ting på afdeling Nørre Allé. F.eks. har vi siden januar 2018
igen haft håndværkere i huset til at installere helt nyt ventilationsanlæg og ny varmestyring i nærmest alle lokaler. Det har været en ordentlig omgang, og nu mangler
håndværkerne desværre at få ”bundet” de sidste sløjfer rundt omkring, så anlægget
er helt færdigt og køreklar. Slutdatoen var 1. november 2018, men der har desværre
været forsinkelser til sidst. Samtidig med dette projekt er elevtoiletterne blevet renoveret i alle klasser, og det er veloverstået. Udvendige døre og vinduer i stueplan
er blevet skiftet. Det er også klaret – det blev næsten 250 elementer i alt.
Vi er desværre blevet ramt af en del fravær blandt personalet siden sommerferien
bl.a. med langtidssygemeldinger, stress, opsigelse og m.m.
Vi dækker ind med vikarer – så godt som muligt, men det er naturligvis ikke det
samme, som når den faste stab varetager undervisningen. Vi har taget konsekvensen og er ude med stillingsopslag på tre lærerstillinger. Så må vi se, om det kan lykkes at ansætte nogle gode lærere.
Nye tider på biblioteket
Vi besluttede allerede før sommerferien, at vores bibliotek trænger til fornyelse og
udvikling. ”Biblioteket skal være et dejligt sted at være og lære.” Det kræver en større indsats bare at få ryddet op i alle lokaler og depoter, men dette arbejde er i fuld
gang. Vi er ved at planlægge, hvad der skal ske - og vi ønsker at inddrage både elever og personale i dette arbejde.
Her er nogle stemningsbilleder fra biblioteket, hvor der både er plads til julepynt og
”hårdt” projektarbejde på 9. årg.:
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Afdelingsrådet på Nørre Allé
På forældremøderne i efteråret blev der valgt forældrerepræsentanter til det nye
afdelingsråd på afdeling Nørre Allé. Det er en helt ny samling af forældre, medarbejdere og elever. Der er meget flot fremmøde, engagement og energi på møderne.
Der er allerede behandlet og besluttet noget vedr. køleskabe i klasser og klassefester på skolen. Desuden er der ved at blive undersøgt noget med mikroovne og elkedler. Der har desuden været debatteret badning efter idræt og brug af mobiltelefon på skolen. På næste møde skal vi debattere lektier, så jo, der er fuld gang i afdelingsrådet.
Afdelingsrådet har lige været initiativtager til et ekstra forældremøde på 7. årg. med
overskrifterne ”Styrke fællesskabet i klasserne for forældre, og lær din nye skole at
kende”. Der har desuden været et ekstra forældremøde på 8. årg. med overskriften
”Sundhed og trivsel” – med særligt fokus på, hvad de unge laver i fritiden. Der er til
begge arrangementer kommet meget positive tilbagemeldinger.
Afdelingsrådet har desuden udsendt en skrivelse vedr. positive anbefalinger til,
hvordan klasserne kan afholde ”blå mandag”.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for et godt samarbejde i 2018 og
ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Nils Jørgensen
Skoleleder afd. Nr. Allé

Side 17
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