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Så er det tid til sommerferie! 

Kære elever, forældre og medarbejdere 
 

Hold da op, hvor har vi oplevet meget i dette skoleår. Vi begyndte jo helt forfra med nye klasser og 
nye lærere til næsten alle. Der var lidt bøvl af og til, men der var heldigvis også rigtig mange smil og 
dejlige oplevelser. Dette nummer af Skolenyt er ret præget af de store forandringer, der følger med, 
når den nye skolereform indføres fra 1. august. 
 

Fritidsområdet er blevet samlet som en del af Ullerup Bæk Skolen og har fået ny ledelse 

Velkommen til Bente Hedemann, som er ny fritidsleder for både SFO og klub i Ullerup Bæk Skolens 
distrikt. Bente skal sammen med Pernille Rudebæk Aabom og Morten Schultz lede fritidsområdet. 

Lige nu arbejder vi på højtryk med at gøre alt klar, så områdets børn og unge kan glæde sig til nogle 
gode timer efter skoletid. Bente præsenterer sig selv i dette nummer af Skolenyt på side 13. 
 

Den nye Skolebestyrelse 

Skolens nyvalgte Skolebestyrelse mødes første gang d. 18/8. Her skal  

Skolebestyrelsen blandt andet konstituere sig og beslutte mødestruktur  

for bestyrelsen og vores afdelingsråd.  Valg af nye forældre til vores  

afdelingsråd sker på de efterfølgende forældremøder. 

Det har været spændende at arbejde med lokale afdelingsråd,  

og jeg vil opfordre jer til at hjælpe os her ved at melde jer til. 
 

Ullerup Bæk Skolen i tæt samarbejde med ”Den Kreative skole” 

Vi har i ledergruppen sammen med ledelsen fra ”Den Kreative Skole” arbejdet på at opbygge en tæt 
forbindelse, der kan give vores elever en sjovere hverdag. 

Derfor opretter vi nu en fast struktur på vores samarbejde og får god hjælp til musik, dans, billed-
kunst og teater. Læs mere om tilbuddene på side 14. 
 

2014: Den første Ullerupiade 

Torsdag d. 26. juni afholdte vi den første ”Ullerupiade” - der er billeder på side 15. 

Hele skolen mødtes på Madsby Legeparks område, og så blev der gået til makronerne!! 

Alle eleverne konkurrerede og deltog i forskellige udfordringer, og vi håber, at hele skolen  

her har fået sig en fornøjelig tradition. 

God ferie! 

Heldigvis er der faldet god ro på vores tre afdelinger, og jeg glæder mig 
meget over den udvikling, Ullerup Bæk Skolen har været igennem. Nu 
skal vi på sommerferie, og det har vi alle fortjent. 

Jeg ønsker alle en rigtig god ferie. 

Jan Th. Voss, Distriktsskoleleder 
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Undervisningsministeriet har lavet en rigtig god hjemmeside: 

www.uvm.dk/den-nye-folkeskole 

 

Der er på hjemmesiden et særligt link for forældre: 

www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/For-dig-som/Foraelder 

 

Denne hjemmeside giver et godt og enkelt overblik,  

og så er der nogle gode korte film om reformen. 

Disse korte film vil om kort tid blive oversat til andre sprog end dansk. 

 

Reformen og forældresamarbejdet 

Folkeskolereformen betyder, at skolens personale skal udføre arbejdet på deres   
arbejdsplads. Lærerne skal altså redegøre for 40 timers arbejde hver uge i 42 uger. 
Og arbejdstiden skal fortrinsvis ligge mellem kl.  7 og kl.  17. Det betyder, at lærer-
nes mulighed for samarbejde med forældrene også må foregå i dette tidsrum. 

Det betyder, at: 

 Der afholdes 1 forældremøde hvert skoleår - fra kl. 19-21. 

 Der afholdes samtaler om eleverne 1 gang hvert skoleår - inden kl. 17. 

 Der afholdes cafe-møder, hvor forældrene kan møde klassens lærere - mindst 
en gang årligt på eftermiddage som teamet beslutter.  

 Forældresamarbejdet så vidt muligt foregår i tidsrummet mellem kl. 8-17 efter 
aftale med lærerne. Teamet formidler en fælles liste over telefonnumre og   
telefontider, som forældrene kan ringe på. 

 Vi bruger forældreintra, og lærerne læser mails hver dag. 

 Man i akutte tilfælde kontakter skolens kontor/sekretær, som så formidler    
videre til læreren.  

Information om  
den nye folkeskolereform 

http://www.uvm.dk/den-nye-folkeskole
http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/For-dig-som/Foraelder


Nyt fra Afd. Skjoldborgsvej 

Et år er gået, siden vi begyndte på Ullerup Bæk Skolen i juni 2013. Vi har været igennem mange små 
og store udfordringer. Det gælder for både elever og forældre og i personalegruppen. Mange ting var 
nye i starten, og alle skulle forholde sig til nye klassekammerater og nye voksne. For nogen var det 
sværere end for andre. Men alle er kommet igennem, og vi oplever, at der er opbygget rigtig mange 
nye relationer og kammeratskaber, og at klasserne er fundet ind i et godt fællesskab.  

Skoleåret har budt på rigtig megen god undervisning i klasserne og på årgangene. Der har været ture 
ud af huset og mange spændende projekter. Jeg vil blot nævne nogle af dem.  

 

Pigefodboldturnering: Lige før påske blev der holdt en stor                                                                       
pigefodboldturnering i Fredericia Idrætscenter for alle piger i                                                                    
Ullerup Bæk Skolen. Turneringen blev planlagt og gennemført                                                                        
i et samarbejde med lokale fodboldklubber. Det blev en helt igen-                                                             
nem sjov og anderledes skoledag. Drengene havde så til gengæld                                                               
skolen for sig selv og kunne boltre sig med diverse drengeaktiviteter                                                      
både på og uden for skolen.  

 

Golf i skoletiden: Alle elever på 2. årgang har her i foråret på skift været                                                     
i golfklubben og prøvet kræfter med at spille golf. Det var en succes for alle.                                                  
Så vi er allerede godt i gang med at samarbejde med lokale klubber og                                                   
foreninger, som jo er én af intentionerne i den nye skolereform. 

 

Cyklistprøve: Eleverne på 6. årgang har gennemført cyklistprøven,                                                                   
og to elever fra Afd. Skjoldborgsvej deltog i den kommunale cyklistfinale,                                            
hvoraf den ene vandt en cykel. 

 

Forårskoncerten: Den 3. juni skinnede solen fra en skyfri himmel, og fra kl. 16 fyldtes skolegården til 
bristepunktet med forældre, søskende og bedsteforældre, der alle var kommet for at se og høre de-
res børn på scenen og samtidig hygge sig med mad og drikke. Alle 29 klasser var i løbet af eftermidda-
gen på scenen med sang og musik. Det var en fornøjelse at se og opleve elevernes engagement og 
glæde ved at optræde. Tak til alle jer forældre for den meget store opbakning denne dag. Musiklæ-
rerne var meget glade og tilfredse med hele arrangementet, så det bliver helt sikkert en tradition, vi 
viderefører i næste skoleår. 

 

Afdelingsrådet: Medlemmerne i afdelingsrådet har netop evalueret det første arbejdsår. På mødet 
blev der givet udtryk for, at det har givet god mening at arbejde med de nære ting på afdelingen. Der 
har været afholdt gode og meget konstruktive møder med stort fremmøde hver gang. Det nuværen-
de afdelingsråd har blandt andet arbejdet med trafiksituationen omkring skolen. Trafiksituationen vil 
fortsat være et indsatsområde, som afdelingsrådet vil følge tæt. Rammerne for afdelingsrådets arbej-
de i næste skoleår vil blive fastlagt af den nye skolebestyrelse i august måned. I samarbejde med af-
delingsrådet planlægges et foredrag med oplæg fra Børns Vilkår om ”Børn og unges brug af sociale 
medier”. Foredraget finder sted i september på Skoletorvet. Mere om dato og tilmelding senere. 
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Skoleåret 2014-2015 ligger lige om hjørnet med indførelse af den nye skolereform. Der skal skabes en 
ny og mere varieret skoledag for eleverne. Eleverne skal gå længere tid i skole, og der kommer nye 
fag på skemaet. Mange spørgsmål dukker op i den forbindelse, og nogle af dem blev besvaret på in-
formationsmøderne d. 19. juni. Vi vil løbende informere om indholdet i skolereformen. Blandt andet 
vil I kunne forvente at få flere detaljer på forældremøderne i august. 

 

Mødetidspunkt: Skoledagen begynder kl. 8.00 for alle elever på Afd.                                                        
Skjoldborgsvej. De elever, der ikke er tilmeldt morgentilbuddet i SFO,                                                          
må tidligst møde ind kl. 7.50, hvor vi vil have voksentilsyn på skolen.  

 

Skoledagens længde: Eleverne i indskolingen fra 0.-3. klasse er i skole fra kl. 8.00-14.00, og eleverne 
på mellemtrinnet fra 4.-6. klasse er i skole 3 dage fra kl. 8.00-15.00 og 2 dage fra kl. 8.00-14.00.  

 

Lektiehjælp: Vi tilbyder lektiehjælp mandag-torsdag fra kl. 13.30-14.00 for indskolingseleverne og 3 
dage fra kl. 14-15 for eleverne på mellemtrinnet. Som udgangspunkt forventer vi, at eleverne delta-
ger i lektiehjælpen eller andre læringsaktiviteter i dette tidsrum. Hvis ikke eleverne skal deltage i lek-
tiehjælpen, kræver det en aktiv framelding fra forældrene for en længere periode ad gangen. 

 

Vi ser både udfordringer og muligheder i den nye skolereform. På flere områder er vi godt i gang med 
at arbejde med en anderledes skoledag og organisere undervisningen på andre måder end den tradi-
tionelle. Vi fortsætter arbejdet og vil løbende udvikle skolens praksis med fokus på læring og trivsel 
for alle vores elever. 

Til sidst vil jeg takke alle for input, opbakning og samarbejde om at skabe den bedste skole for        
eleverne på Afd. Skjoldborgsvej. 

 

Rigtig god sommerferie til jer alle! 

Anne Bodil Jensen 

Afdelingsleder 

Afd. Skjoldborgsvej 
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Nyt fra SFO, Afd. Skjoldborgsvej 

Tiden løber stærkt, og der er allerede gået et år, siden vi fik to SFOer lagt sammen på én matrikel. Det 
har været et år med fart på og mange små, store og spændende og til tider også besværlige udfordrin-
ger, men vi føler selv, at vi er kommet godt på vej, hvilket også afspejler sig i børnenes glæde og for-
ventninger i hverdagen. 

I sommerferieugerne 27 til 30 har vi fælles sommerpasning med børn og personale fra Afd. Skolesvinget 
(Bredstrup/Pjedsted). 

Den 1. august sker der igen noget, for da bliver SFO lagt sammen med fritidsklubben, og vi bliver til ”et 
fritidstilbud i distrikt Vest”. På SFO Skjoldborgsvej er det fortsat 0. til 2. årgang, der har til huse, men vi 
kan gøre brug af klubbens faciliteter i det omfang, vi har mulighed for og omvendt, så det nye skoleår 
byder også på spændende nyt, som vi glæder os til at udforske. 

Da skoledagen bliver længere, har SFO besluttet at skære ned på eftermiddagsmaden, så vi ikke længe-
re serverer tre gange i ugen, men slutter ugen af med en fredags-café, hvor vi vil kræse lidt ekstra for 
børnene. Så HUSK: I skal selv have en mad eller stykke frugt med til om eftermiddagen de andre dage. 
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Cafe-

hygge 

Der arbejdes både med tal og garn 

Bogstav-leg i gården 

med glidende overgang 
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Praktiske oplysninger: 

Åbningstid fra kl. 6.30 til 17.00 (fredag dog 16.30) – alle dage minus undervisningstiden. 

Et faldende børnetal og en udvidet skoledag har også bevirket, at vi må sige farvel til de medarbejdere, 
som har været i tidsbegrænsede stillinger, men også fire medarbejdere som har søgt andre udfordrin-
ger eller valgt at gå på efterløn. Vi siger farvel og tak for et rigtig godt samarbejde til: 

Distriksleder Britta Madsen, der har valgt andre udfordringer 
Pædagog Rebekka Timm, der har valgt andre udfordringer 
Pædagog Jane Krag, der har valgt andre udfordringer 
Pædagog Dorte Lind, som har valgt at gå på efterløn 
Pædagog Niels Lyngbye Hansen - tidsbegrænset 
Pædagog Andreas Tobiasen - tidsbegrænset 
Pædagogisk assistent Jeanette Steensgaard - tidsbegrænset 
Pædagogmedhjælper Matias Smedegaard Bertelsen - tidsbegrænset 
Pædagogmedhjælper Alice Møberg - tidsbegrænset 

SFO Afd. Skjoldborgsvej byder også velkommen til nye medarbejdere: 

Distriksfritidsleder Bente Hedemann  
Pædagog Peter Ehm Dahl 

Der filtes på livet løs 

Mad i bålhuset 

Det kreative hjørne med silkemaling 



Nyt fra Afd. Skolesvinget 

År 1 på Skolesvinget 
 

Højdepunkter 
Det første år på Afd. Skolesvinget nærmer sig sin afslutning, og alle glæder sig til sommerferien.      
Den er helt sikkert velfortjent i år, og måske også mere fortjent end tidligere. Skoleåret har budt på 
mange udfordringer og mange højdepunkter. Blandt højdepunkterne kan fx nævnes to emneuger: 

 
Den første blev afholdt i efteråret, hvor den ene havde til formål, at eleverne skulle arbejde sammen 
på tværs af årgangene. Emnet var at lave et bysamfund. Byen kom til at hedde Pjedstrup. 
Den anden emneuge havde et mere fagligt indhold. Fra 0.-2. årgang var emnet ”Dyr i vandet”, mens 
3.-6. årgang lavede individuelle projektopgaver. 
 
Blandt andre højdepunkter i skoleåret kan også nævnes Skolefesten med et flot skuespil af 6.a.      
Skolegården var fyldt med forældre, elever og en masse sjove aktiviteter.  

Juleklippedagen, elevrådets loppemarked, fastelavnsfesten, luciaoptoget og julespillet i kirken var 
nogle af de mange andre festlige højdepunkter, der har været på Afd. Skolesvinget.  

 

Der har selvfølgelig også været højdepunkter i SFO’en og Klubben. 
Fristedet (SFO) har fx haft overnatning for børnene. Oasen (klubben) har arrangeret                            
flere spændende ture. Børnene har bl.a. været en tur på industrimuseet i Horsens. 
Skovlodden (børnehaven) havde for få uger siden en hyggelig sommerfest, som                                  
forældrene stod bag. Børnehavebørnene mødte her en rigtig dygtig tryllekunstner/bugtaler. 
 
Et af de mere dramatiske højdepunkter var, da skolen pludselig måtte evakueres på grund af en 
storm/orkan. Alle forældre, personaler og elever reagerede hurtigt og fornuftigt. 
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3.a havde formodentlig også et helt særligt højdepunkt, da de var udvalgt                                                     
blandt mange af landets klasser til at møde Helle Thorning Schmidt i Køben-                                                 
havn. 3.a havde deltaget i en konkurrence, hvor de skrev vers til en lands-                                                                
dækkende sang om børns ret til at gå i skole. Afd. Skolesvinget er nu                                                             
repræsenteret i denne sang med et vers.  

FLOT 3.a! 
 

Disse højdepunkter er fælles for os alle på Afd. Skolesvinget, og oplevelser vi                                                   
har haft sammen. Men de virkelige højdepunkter er ikke de ovennævnte. 

 
De virkelige højdepunkter er, når en elev oplever at knække læsekoden i 1. klasse, eller når en elev i 3. 
klasse efter mange timers træning kan fremsige den lille tabel over for resten af klassen. 
Et højdepunkt er, når en lærer og en klasse oplever, at klassen rykker sammen socialt, og fagligt flytter 
sig og når nye mål. 

 
Alle disse individuelle højdepunkter har vi så mange af på Afd. Skolesvinget i dette skoleår, at det vil væ-
re umuligt at nævne dem alle her. Men jeg er sikker på, at alle eleverne og personale vil kunne huske de 
mange individuelle højdepunkter fra dette skoleår. 
 

Personalesituationen: 
På personalesiden har vi i år sagt farvel i Anne Marie Kristensen (Rie). Rie har valgt at gå på efterløn. 
Christoffer Clausen (SFO) stopper d. 1/7 og Sofie Laugesen (børnehaven) stopper d. 1/9. De skal begge i 
gang med at uddanne sig. 
vi ønsker Rie, Sofie og Christoffer held og lykke med deres nye tilværelser. 
I dette skoleår har Maria Susanne Christensen (lærer), Maj Kjærsgaard Pind (Pædagog) og Betina Poul-
sen (lærer) været på barsel. Maria og Maj er kommet tilbage og Betina starter igen til august. 
 
Pædagogerne har været særlig hårdt ramt i år, og Fredericia Kommune har netop været igennem en 
større afskedigelsesrunde. Afd. Skolesvinget gik heldigvis fri. 
Også lederne på fritidsområdet har været igennem en større rokade. Heldigvis kunne vi ansætte Morten 
Schultz i den nye stilling, der opstod på Afd. Skolesvinget. 
Morten og jeg er glade for, at vi kan fortsætte samarbejdet med at opbygge en rigtig god skole og et 
godt fritidstilbud i Bredstrup/Pjedsted. 
 

Elevtal: 
Vores elevtal er heldigvis stigende. Både skolen og børnehaven (Skovlodden) oplever dette. Børnehaven 
er næsten fyldt helt op, og på skolen oplever vi fx i næste skoleår at have en 6. klasse med 22 elever. 
Det er meget positivt.  
På Ullerup Bæk Skolen har vi et rigtig godt tilbud i udskolingen på Afd. Nørre Allé. Det betyder, at vi kan 
give den enkelte elev et samlet tilbud fra 0. til 9. klasse. Jeg håber, at dette vil medføre, at eleverne væl-
ger at blive på Afd. Skolesvinget og fortsætte på Afd. Nørre Allé efter 6.klasse. 
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Hvad venter os i skoleåret 2014-2015? 
Skolereformen vil være det helt store omdrejningspunkt i det kommende skoleår. 
Børnene skal til at gå længere tid i skole og have en mere sammenhængende skoledag. 
Der kommer flere lektioner på hver årgang, og det nye spændende er den understøttende undervisning.  
 

På Afd. Skolesvinget kommer den understøttende undervisning til at ligge sidste på skoledagen. Her skal 
lærere og pædagoger samarbejde om at lave lektiehjælp og bevægelse og motion. Samtidig skal de give 
eleverne mulighed for faglig fordybelse og understøtte eleverne i deres læringsprocesser. 
 

Skolereformen og det udvidede timetal medfører, at vi ændrer lidt på idrætsskolen. 
5. klasse vil i næste skoleår have 6 idrætstimer om ugen og dermed være Afd. Skolesvingets idrætsklas-
se. De øvrige klasser skal have Bevægelse og Motion svarende til 45 minutter pr. dag. 
 

I næste skoleår udvider vi også arbejdet med AI-klasser (eller holddannelse på tværs af årgangene). 
Vores nye 0.1. årgang skal samarbejde om mange fag og aktiviteter. Vi går stille og roligt frem og giver 
eleverne i den nye 0. klasse lov til at lære skolen, lærerne og deres klassekammerater at kende, inden 
de skal samarbejde med 1. årgang. 

 

I 2.3. årgang fortsætter AI-klasserne med skiftevis basisklasser og læringshold. I 4. årgang skal de to klas-
ser samarbejde med holddannelse på tværs. I 5. og 6. årgang vil de to klasser ligeledes skulle samarbej-
de og lave periodevis niveaudeling og holddannelse. 

 

Ringetiderne er også ændret i næste skoleår.                                                                                                  
Fremover starter undervisningen kl. 8.00 og slutter kl. 14.00 eller kl. 15.00. 

 

Til  slut vil vi blot benytte lejligheden til at ønske alle en god sommerferie. 
Vi mødes igen mandag d. 11/8 kl. 9.00 i skolegården. Her synger vi et par                                                                      
sange og byder hinanden velkommen til et nyt skoleår. Resten af dagen er                                                              
normal skoledag til kl. 14.00 el. 15.00. 

 

GOD SOMMERFERIE 
 

Morten Schultz    Lars Andersen 
Ledende pædagog    Afdelingsskoleleder 

Skovlodden, Fristedet og Oasen Afd. Skolesvinget 
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Nyt fra Afd. Nørre Allé 
Det første skoleår på Afd. Nørre Allé nærmer sig sin afslutning 

Skoleårets afslutning nærmer sig med hastige skridt – og lige nu er Nørre Allés hverdag præget af af-
gangsprøverne på 9. årgang. Der er både glæde og tårer afhængig af resultaterne, men jeg vil sige, at 
de fleste klarer sig godt og får et resultat, som afspejler deres indsats i hverdagen – der vil altid være 
nogle, der burde have ydet en lidt større indsats i løbet af året. 
 

Der er grund til at være glad over det arbejde, som lærerne præsterer.                                                    
De har arbejdet både med de faglige og de dannelsesmæssige aspekter.                                                   
Vi sender vores 9. årg. ud med mod på tilværelsen og en stribe faglige                                                       
og sociale kompetencer.  
 

Skoleårets planlægning 

Vi er lige nu fuldt optaget af skoleårets planlægning, dvs. fagfordelingen blandt lærere og pædagoger 
– men også planlægningen af hele næste skoleår. Der er mange områder, hvor der skal tænkes nyt og 
anderledes i forbindelse med den nye skolereform. Der vil være ændringer i skoledagens længde og 
indhold. Et spændende område bliver bl.a., at ”klubpædagogerne” skal have 50 % af den understøt-
tende undervisning. Vi får tilknyttet tre pædagoger, som skal virke i både skole og klub – vi glæder os 
til samarbejdet. 
 

Stigende elevtal 

Afd. Nørre Allé har et stigende elevtal til det kommende skoleår. Vi har i øjeblikket 327 elever, og ef-
ter sommerferien vil der være 349, men tallet skifter nærmest fra dag til dag i øjeblikket – vi starter 
med fem 7. klasser efter ferien fordelt på to globale klasser, to idrætsklasser og en VIP-klasse*. 
                      * Viden i praksis 

Ansættelser 

Vi er i skrivende stund i gang med ansættelser til det kommende skoleår. Vi har foreløbig fastansat 
Anja Berg og Henrik Vesløv. Desuden er Hans Jakob Damkjær og Susanne Mørk Bjerregård tilknyttet 
som vikarer. Som nævnt ovenfor har vi fået tilknyttet tre pædagoger, som samlet skal dække næsten 
to fuldtidsstillinger i kombination med klub-aktiviteter. 

Herudover mangler vi at ansætte to lærere, og det håber vi naturligvis kan falde på plads inden    
sommerferien. I næste nummer af Skolenyt kan de alle præsentere sig. 
 

Praktiske oplysninger 

Sidste skoledag i dette skoleår er fredag d. 27. juni, hvor alle møder fra kl. 8.00-12.00. 

Første skoledag efter sommerferien er mandag d. 11. august 2014 kl. 8.00-12.00. 

Flere informationer følger på Intra. 

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til jer alle for  

samarbejdet i dette skoleår og ønske alle en rigtig god sommer. 

 

        Nils Jørgensen  

        Afdelingsskoleleder
                                                                                                  Afd. Nørre Allé 

Side 12 



Side 13 

Præsentation af Bente Hedemann 
- ny fritidsleder i Ullerup Bæk Distriktet 

Ullerup Bæk Distriktet byder på masser af forskellige aktiviteter efter skoletid: 

 Elever med tilknytning til Afd. Skjoldborgsvej har mulighed for at gå i SFO (0-2. klasse) og i 
klubben på Damvej 1 (3-6. klasse)                                                                                                          
Pædagogisk leder: Pernille Aabom, pernille.aabom@fredericia.dk 

 Elever med tilknytning til Afd. Skolesvinget har mulighed for at gå i SFO (0-2. klasse) og i    
klubben ”Oasen” (3-6. klasse)                                                                                                                      
Pædagogisk leder: Morten Rosenberg Schultz, morten.schultz@fredericia.dk 

 Elever med tilknytning til Afd. Nørre Allé har mulighed for at benytte skolens ungemiljø          
(fra 7. klasse og op til 18 år)                                                                                                                  
Pædagogisk leder: Claus Møldrup Larsen, claus.larsen@fredericia.dk  

Jeg hedder Bente Hedemann. Jeg er ansat som fritidsleder i Ullerup Bæk                                              
skoledistrikt fra 1. august 2014. Min opgave bliver sammen med de pæda-                                           
gogiske ledere og medarbejdere i SFO og klub at arbejde på, at vi får byens                                            
bedste fritidstilbud for områdets børn og unge. Jeg vil være optaget af, at                                                 
vi får nogle rammer og vilkår, så børn og voksne kommer til at trives og ud-                                          
vikle sig. Det skal ske i et tæt samspil med skolerne og lokalområdets ressourcer. 

Jeg er 52 år, og jeg er opvokset og bor her i Fredericia. Jeg bor sammen med min kæreste og har 2 
udeboende børn på 31 og 33 år. Jeg er også så heldig, at jeg har et barnebarn på 5 år. 

Jeg er uddannet pædagog, supervisor og konfliktmægler.                                                                             
Jeg har ligeledes en efteruddannelse i ledelse. 

Jeg er som person positiv, anerkendende, nysgerrig og tror på, at mennesker omkring mig gør det så 
godt, de kan. Vi er alle mennesker og gør fejl.  Vi kan ikke lave om på fortiden, men vi kan lære af den 
og blive klogere på fremtiden. 

Jeg har i en del år været med til at udvikle det opsøgende arbejde på gadeplan og udviklet arbejdet 
omkring sårbare og udsatte piger i Fredericia kommune. De sidste 6 år har jeg været pædagogisk   
leder på Fredericia Fritidscenter. 

Jeg kender vores distrikt rigtig godt, og jeg glæder mig til at komme i gang med opgaverne. 



Information om samarbejde med                          
Den Kreative Skole 
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Vi fra Den Kreative Skole glæder os til at samarbejde med Ullerup Bæk Skolen i det kommende       
skoleår 2014-15. Der har været drøftet forskellige pilotprojekter, som vi ser frem til: 
 

Musikalsk Forskole er holdundervisning for 0.-2. klasse i musik. Her lærer børnene grundlæggende 
musiske færdigheder, og de introduceres for musikteori gennem leg. Samtidigt forberedes børnene til 
senere instrumental undervisning, og der arbejdes med at styrke deres musikalitet, koncentrations- 
og samarbejdsevne. Der planlægges en stor koncert for alle musikhold på Fredericia Teater til foråret 
2015.  
 
Vi satser på at kunne oprette hold på Afd. Skjoldborgsvej og Afd. Skolesvinget (i musiklokalet). Det 
kræver, at der er minimum 8 tilmeldte på et hold. Vi er godt på vej med tilmeldingerne, så vi håber, at 
det kan lade sig gøre. 

 

Rytmisk Værksted: Når eleverne har gået til Musikalsk Forskole eller tilsvarende i et års tid, kan de gå 
til Rytmisk Værksted – ligeledes i musiklokalet på afdelingerne. Dette er bandsammenspil, hvor der 
spilles på trommesæt, keyboard, elbas, mikrofonsang mv. Der roteres også mellem instrumenterne/
sang, så børnene får prøvet noget forskelligt fra sang til sang. 

 

Skoleorkester og skoleforestillinger: Vi undersøger muligheden for at lave et skoleorkester på den 
ene afdeling, samt hjælp til det dramaturgiske, når afdelingerne har skoleforestillinger/skolekomedie. 

 

Bustur og fordybelsesdage: Her undersøges ligeledes mulighederne for, at nogle af Ullerup Bæk Sko-
lens elever kan komme ind på Den Kreative Skole i Kongensgade og være kreative med musik, drama, 
billedkunst og dans. Enten én kunstretning eller flere. 

 

Dans: Fredericia er blevet Dansefyrtårn sammen med andre kommuner. Det betyder, at vi kan tilbyde 
Jer noget danseundervisning både til dansens dag (i april), samt et forløb med dans på én af skolens 
afdelinger. 

 

Med ønsket om en rigtig god sommer fra Den Kreative Skole og på glad gensyn i skoleåret 2014-15 
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Ullerupiaden 
2014 



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 

Vi vil gerne ønske jer alle  

en rigtig god sommerferie! 

FREDERICIA KOMMUNE 

Ullerup Bæk Skolen 

Tlf. 7210 6240 

 

Jan Th. Voss 

Distriktsskoleleder 

Tlf. 7210 5821 

 

Pia Berg Pedersen 

Administrativ leder 

Tlf. 7210 5822 


