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Side 2

Leder v/ Jan Th. Voss, Distriktsskoleleder
Kære elever, forældre og medarbejdere på Ullerup Bæk Skolen!
Nu skal vi på sommerferie, og det har vi rigtig godt af!
Det har været et rigtigt godt skoleår, hvor vi har arbejdet videre i den nye skolestruktur,
og hvor jeg mærker, at vi stille og roligt finder rytmen sammen - både på de enkelte afdelinger og på tværs af skolen. Vi kan se de nye traditioner opstå, fordi de giver mening at
gentage, og vi kan mærke, at vores færden på afdelingerne er ved at få bestemte mønstre. Mennesker er ”vanedyr”. Og vanerne har vi, fordi de er med til at gøre livet lettere.
Pia går på pension
Vi skal nu sige farvel til en ganske særlig skoleleder. Efter 39 år i Fredericia Kommune
forlader Pia Berg Pedersen skolen for at lade sig pensionere. Mange af vores elever er
blevet trøstet af Pia. Og mange af vores elevers forældre er blevet trøstet af Pia :-)
Vi har alle sammen været fantastisk glade for at have Pia med til at starte den nye skole
op. Pia kender næsten alt og alle, og ingen ved så meget om kommunen, om økonomi,
om administration om.. om.. Men nu skal vi altså klare os uden, og det har vi også haft
god tid til at forberede os på. Vi ønsker Pia alt godt i den nye tid, som kommer!
3 nye ledere på Ullerup Bæk Skolen og endnu en på vej!
Den sidste måned har vi også arbejdet sammen med tre nye ledere på skolen:


Jens Lyngdorff Hovmøller, leder af mellemtrinnet på afd. Skjoldborgsvej.



Michael Ploug, leder af ressourcecentret, som tilrettelægger særlig undervisning.



Glenn Ullerup, som er skolens administrative leder efter Pia. Glenn skal derudover
lede skolens udvikling omkring IT.



Vi har også ansat Dorthe Lindegaard som ledende pædagog på afd. Skolesvinget.
Dorthe begynder til august.

Vi glæder os meget til samarbejdet med de nye!
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Første år med reformen
Nu har vi øvet os et år. Lektiecafeer og ”understøttende undervisning” er blevet en del af
vores hverdag. Målstyret undervisning og nye forenklede fælles mål er ved at ændre
vores arbejdsrutiner. Vi er nok på vej, men der er mange nye måder at afprøve. Der er
hele tiden brug for, at vi hjælpes ad.
Skolebestyrelsen på Ullerup Bæk Skolen
Skolebestyrelsen arbejder godt sammen for at støtte op om skolen.
Det er vigtigt, at elever, forældre og skole bliver gode til at samarbejde omkring at lære
eleverne mest muligt. Det er et af de emner, vi har haft særlig fokus på.
Vi ønsker, at forældrene og skolen hjælpes med elevernes læring, og skolebestyrelsen vil
invitere forældrene til at medvirke og deltage endnu mere i vores folkeskole.
Efter sommerferien udsender Skolebestyrelsen en folder omkring forældresamarbejdet.
Tak for i år!
Vi har en rigtig god skole. Og det har vi, fordi vi alle arbejder hårdt, og fordi
vi samarbejder godt! Jeg vil gerne sige TAK til alle elever, forældre,
medarbejdere og ledere for jeres store indsats!
Mange sommerhilsner fra Jan
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En hilsen fra Pia Berg Pedersen
”Har du det bedre
Kan du mærke, at det går frem
Er der sket noget med dig
Har du levet og set nogle ting
Hvad er det, der gør det her
Er det alderen, der gør stærk
Eller er det noget andet
……. Noget med mennesker”
(Digt lavet i vores bus i Bagdad februar 1973)

Tusind tak for et strålende samvær med alle jer børn,
tidligere elever, forældre, kolleger og samarbejdspartnere!
Efter 11 år som lærer på Alléskolen, 26 år som viceskoleinspektør
på Alléskolen og 2 år som administrativ leder på Ullerup Bæk Skolen
vælger jeg nu at gå på pension.
Jeg har altid været glad for mit arbejde sammen med jer alle
og vil tænke tilbage på et arbejdsliv fyldt med mange glæder,
udfordringer og fantastiske oplevelser.
Kærlige hilsner
Pia Berg Pedersen
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En hilsen fra de tre nye ledere
Ny pædagogisk afdelingsleder på afd. Skjoldborgsvej
Jeg hedder Jens Lyndorff Hovmøller. Jeg bor i Odense sammen
med min kone, Anne, og mine to børn, Mie og Peter på 4 og 6 år.
Jeg har været folkeskolelærer i 14 år, hvor jeg primært har undervist
i dansk og tysk, samtidig med at jeg har været AKT-vejleder og
specialundervisningslærer.
På Ullerup Bæk Skolen kommer mit fokus primært til at ligge på mellemtrinnet, hvor jeg i
dagligdagen vil være tæt på lærere og elever med bl.a. opbakning, faglig sparring og
feedback. Som pædagogisk leder er det min opgave at være med til at skabe fælles
retning og sætte fælles mål samt at insistere på et formaliseret og stærkt samarbejde på
alle niveauer. For at elever og medarbejdere kan trives, må der nødvendigvis være et tæt
og tillidsfuldt relationsarbejde, hvor der er en klar forståelse af, hvad der er god adfærd.
Jeg glæder mig over at have fået en rigtig fin modtagelse af alle og er i løbet af juni
måned kun blevet bekræftet i, at Ullerup Bæk Skolen er et rigtigt godt sted at være.
Ny leder til Ressourcecentret
Mit navn er Michael Ploug, og jeg bor i Vejle sammen med
min kone, Jannie, og vores to piger, Ella på halvandet år og
Alberthe på fem år.
Jeg kommer fra en stilling som lærer og specialpædagogisk vejleder
på Skibet Skole i Vejle. Foruden har jeg i de sidste 10 år beskæftiget
mig med inklusion og inklusionsprocesser og har af flere omgange været gæstelærer på
UCL - læreruddannelsen Jelling, hvor jeg bl.a. har holdt oplæg om, hvordan børn med
diagnoser kan inkluderes i folkeskolen, samt om tværprofessionelle samarbejdsrelationer
i forhold til børn med særlige behov og understøttende undervisning i skolen.
Min hovedopgave er at lede Ullerup Bæk Skolens ressourcecenter, som er skolens
understøttende enhed, der bl.a. har til funktion at tilrettelægge indsatser samt give
sparring til den almene undervisning, lærerteam, elevgrupper og enkelte elever gennem
AKT (adfærd, kontakt, trivsel), støttetimer og faglig specialundervisning, herunder DSA
(dansk som andet sprog) m.m.
Jeg glæder mig og ser frem til arbejdet på Ullerup Bæk Skolen.
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Ny administrativ leder
Jeg hedder Glenn Ullerup og bor i Kolding, hvor jeg senest har
været viceskoleleder på en stor folkeskole. Oprindeligt er jeg
bankuddannet, men efter en årrække i banken valgte jeg at
læse til lærer. Det medførte, at jeg bl.a. har været lærer på
Skjoldborgvejens Skole.
Derfor glæder jeg mig rigtig meget til at blive en del af Ullerup Bæk
Skolen og være med til at skabe nogle gode og spændende rammer
for elever og medarbejdere.
Min primære opgave er at holde overblikket på de administrative opgaver og funktioner
på tværs af hele Ullerup Bæk Skolen, samt ledelsesmæssigt at varetage funktionen
omkring pædagogisk udvikling af digital læring/IT.

VELKOMMEN!
Tag godt imod Jens, Michael og Glenn.
Vi glæder os meget til samarbejdet.
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Nyt fra Afd. Skjoldborgsvej
Så er der allerede gået et skoleår igen. Og et nyt skoleår er planlagt og venter på den
anden side af sommerferien. Vi glæder os rigtig meget til at byde nye medarbejdere
velkommen på afdeling Skjoldborgsvej fra 1. august. De nye lærere har allerede deltaget
i møder om planlægningen af næste skoleår. Jeg håber, at I vil tage godt imod dem, når
I møder dem efter ferien.
Jeg vil også her byde velkommen til Jens Lyndorff Hovmøller, der 1. juni begyndte som
afdelingsleder på mellemtrinnet. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med Jens. I vil
kunne se en nærmere præsentation på side 5 i dette nyhedsbrev.
Kulturdagen d. 3. juni blev på alle måder en stor succes. Eleverne havde en forrygende
sjov og festlig eftermiddag/aften, hvor skolegården fra starten sydede af aktiviteter og var
fyldt til bristepunktet. Tak til alle der bakkede op og bidrog til succesen. Vi glæder os over
denne opbakning og det fællesskab, det giver omkring skolen.
Vi har lige evalueret arrangementet i personalegruppen, og her er alle enige om, at vi
gerne vil gentage dagen i næste skoleår. Der er mange ideer og erfaringer at bygge
videre på. Overskuddet fra dagen blev på godt 15.000 kr. som udelukkende vil gå til
elevaktiviteter. Vi har besluttet at lade beløbet gå til elevrådet, der derfor får en meget
konkret opgave at tage fat på i begyndelsen af det nye skoleår. Elevrådet vil sammen
med kontaktlærer Ditte Bække drøfte og komme med forslag til forbedrede
aktivitetsmuligheder i skolegården.
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Udendørsområderne: Som nævnt i sidste nyhedsbrev har vi afsat midler til at give
udendørsområderne et løft med flere muligheder for aktiviteter i frikvartererne. Legepladsudvalget har haft et møde med en rådgiver fra teknik og miljø om mulighederne på
matriklen. Hvad må vi? Hvad skal der søges byggetilladelse til? Osv. Vi undersøger lige
nu priser på redskaber og anlægsarbejder. Vi ønsker også at etablere billige aktivitetsmuligheder som opmaling af forskelligt i skolegården.
Forskudte frikvarterer: I næste skoleår vil vi lave et forsøg med forskudte frikvarterer.
Det gør vi for at skabe mere plads til eleverne i skolegården, når de holder pause. Det
betyder, at det første modul for eleverne i mellemtrinnet bliver 30 minutter længere end
nu, og at indskolingen har haft den første pause, når mellemtrinnet kommer ud. Vi tror, at
det vil give mulighed for flere gode aktiviteter i pauserne for alle skolens elever. Vi er
spændte på forsøget og vil evaluere det til efterårsferien.
Fokusområder i skoleåret 15-16:
Værdien RESPEKT vil fortsat have et stort fokus. Vi ønsker en skole, hvor der er plads til
alle, og hvor den gode tone og de gode omgangsformer er normen. Vi vil fra skoleårets
begyndelse sætte RESPEKT på dagsordenen i alle sammenhænge. Vi vil også bede jer
forældre om at bakke op og være med til at sætte den gode adfærd i højsædet. Det vil
være de gode erfaringer fra forårets arbejde i klasserne med RESPEKT, der bliver udgangspunkt for arbejdet i det nye skoleår.
Målstyret undervisning: Hen over foråret har vi haft et par pædagogiske dage, hvor vi
har fokuseret på de nye forenklede Fælles Mål og fået oplæg af konsulenter fra Undervisningsministeriet om, hvordan vi arbejder med læringsmålsstyret undervisning. Vi har kun
lige taget hul på dette arbejde, hvor det skal være synligt og konkret for eleverne, hvad
de skal lære. I vil komme til at høre meget mere om læringsmål i det nye skoleår.
Jeg vil slutte her med at takke for opbakningen
og det gode samarbejde om skolen og

Anne Bodil Jensen

ønske jer alle en rigtig dejlig sommer!

Afdelingsskoleleder
Afd. Skjoldborgsvej
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Nyt fra fritidstilbuddet på Skjoldborgsvej 0-2. årgang
Nu nærmer sommerferien sig hastigt, og endnu et spændende og udfordrende skoleår er
gået. Den nye skolereform har taget sin begyndelse, og vi har alle skulle forholde os til
den længere skoledag for både børn og voksne.
SFO har åben for tilmeldte børn i ugerne 27, 28, 31 og 32.
Ugerne 27, 28 og 31 foregår på Damvej og uge 32 i SFO.
Ugerne 29 og 30 er der nødpasning i en daginstitution – ligeledes kun for tilmeldte børn.
Personalenyt
Vi har sagt farvel til vores 2 studerende Rune Olsen og Mathias Dueholm, som skal
fortsætte deres studier og uddannelse.
Lisbeth Møller har efter 38 år valgt at gå på efterløn pr. 1. august 2015, så hun vender
ikke tilbage efter ferien. Vi skal derfor have ansat en ny medarbejder, og ansættelsessamtalerne foregår lige p.t. Vi glæder os til at byde en ny kollega velkommen efter ferien.
Udendørs aktiviteter
Det er dejligt, at vi har fået legepladsen drænet, så vi igen kan lege og spille på området
uden at få våde fødder. Vi har også fået udskiftet gyngestativet og fået 2 nye gynger. Vi
nyder de forbedrede forhold, da rigtig mange aktiviteter både i den understøttende undervisning og i SFO foregår udendørs.
Garderoben
Vi opfordrer alle til at tømme børnenes garderober inden ferien, så der kan gøres rent og
komme nye navneskilte på inden skolestart.
Aktiviteter
De 2.klasses børn, som først begynder på Damvej i august, er nu sammen med glidende
overgang og 0. klasserne i SFO. Det har betydet, at 2. klasserne har haft brug for at kunne trække sig, og vi har prøvet at etablere zoner for de ældste, hvor de har kunnet hygge
sig sammen, tegne, lege og spille WII, uden at de yngste børn ”blandede” sig.
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God sommerferie!
Personalet i SFO ønsker alle børn og forældre en rigtig dejlig solrig
sommerferie. Vi glæder os til at se alle gamle som nye børn til august.
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Nyt fra fritidstilbuddet på Damvej 3-6. årgang
Overnatning for inklusionsgruppen på Damvej
Fredag d. 29. maj 2015 var det tid til den halvårlige overnatning for inklusionsgruppen på
Fredericia Fritidscenter, som primært består af børn fra Frederiksodde Skolen. Desuden
var der som sædvanligt inviteret elever med fra afd. Skjoldborgsvej, så sammenlagt
deltog der ca. 12 børn.
Overnatningen havde børnene længe set frem til, og igen blev det en stor succes.
Børnene hjalp gennem overnatningen med alt det praktiske ift. aftensmad fredag, samt
morgenmad lørdag. Humøret var højt, der blev spillet spil, set film og spillet hockey - der
var bare ren råhygge over hele linjen til langt ud på natten.
Endnu engang blev succeskriteriet for overnatningen opfyldt til fulde, nemlig at børnene
skulle have en følelse af at være en del af et fællesskab samt at kunne danne relationer
på tværs af gruppen.
Rigtig god sommer! Jakob og Ricko, Frederiksodde Skolen/Fredericia Fritidscenter
Nyt fra Byggeren
Sommeren er over os, og i uge 26 sender vi hestene Bella og Charlie på en velfortjent
ferie i Trelde. Bella og Charlie vender tilbage i løbet af uge 32.
Vi har for nogle uger siden fået kaninunger, og er man interesseret i at få en, skal man
bare kontakte os.

I løbet af sommeren vil vi åbne for poolen, og der skal også køres på ATV. I bålhytten
skal vi have bål og lave dejlig bålmad og snobrød. Vi glæder os til en forhåbentlig varm
og dejlig sommer på Byggeren.
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Aftenklub på Damvej
Vi har haft et par arrangementer i aftenklubben den sidste tid.
I maj måned afholdt vi en pigeaften, hvor vi havde fået en professionel makeupartist til at
komme og fortælle aftenklubbens piger om makeup og hudpleje. Yderligere havde vi været rundt og samle lidt ind til pigerne, så de hver kunne få en goodiebag med hjem, fyldt
med lækkerier. Hver goodiebag havde en samlet værdi på over 500 kr., så det var helt
vildt med al den opbakning, vi fik fra butikker i Kolding Storcenter og net-butikker. Der er
lige et stemningsbillede fra aftenen her under, samt billede af nogen af de præmier der
blev trukket lod om under vejs på aftenen og af indholdet i hver goodiebag.

Torsdag den 18. juni 2015 afholdt vi en drengeaften, som selvsagt kun var for drenge. Vi
havde fået fat i en professionel DJ og lysmand, så alle drengene blev DJ/lysmand for en
aften. Det var mega godt!
Tirsdag d. 23. juni fejrede vi Sankt Hans, og i den forbindelse lavede vi selvfølgelig et
stort bål på Damvej, i aftenklubben. Der var snobrød, skumfiduser og højt humør i lange
baner.
Det Kreative værksted
I de sidste 2 uger op til sommerferien laver vi små glas lysestager, som kan pynte på
sommerbordet udenfor. Vi laver også perleplader, så hvis du har nogle ideer, som du har
fundet på Ipad, så kom og vær kreativ sammen med de andre børn.
Efter sommerferien er der nye og spændende ideer på tegnestuen.
Vi ønsker alle en god sommer og sommerferie, og tak for en masse dejlige uger
sammen med jer alle sammen! Vi ser frem til mange flere gode timer sammen i det
nye skoleår.
Mange hilsner fra
Personalet på Damvej
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Nyt fra Afd. Skolesvinget
Sommerferien nærmer sig, og alle børn og voksne på Skolesvinget glæder sig til at gå på
en velfortjent sommerferie. Det er samtidig også første år med den nye skolereform, som
afsluttes, og vi har gjort os rigtig mange erfaringer og er også blevet en del klogere.
I dette skoleår har vi haft den understøttende undervisning og lektiehjælpen liggende i
slutningen af skoledagen. I praksis har dette fungeret fint, men vi må også erkende, at
hensigten med at det skal understøtte fagene ikke har været optimal.
Dette laver vi om i det nye skoleår, hvor vi planlægger den understøttende undervisning
til at ligge i et morgenmodul og i et middagsmodul. Det bliver klassens egne lærere, der
står for lektiehjælpen og faglig fordybelse, mens pædagogerne får ansvaret for andre
områder i den understøttende undervisning. Skolens pædagoger får desuden en hel dag
med klassen, hvor de kan have understøttende undervisning i samarbejde med klassens
lærere.
Jeg er overbevist om, at vi i næste skoleår har fået lavet en model,
som kommer til at virke rigtig godt og dermed øger elevernes læring.
Skolesvinget skal ud af huset
I dette skoleår har alle vores elever været på ture/ekskursioner ud af huset. Der har været arrangeret ture til Jels Planetarium, Skærup Zoo, København og flere andre steder.
4.b har fx hver fredag i en lang periode taget til Trelde Næs, hvor de er blevet undervist i
matematik, billedkunst, idræt mm.
I næste skoleår skal Skolesvingets elever fortsætte med at komme ud af huset. Vi har
forsøgt at lægge skemaer, så det bliver lettere for lærere og pædagoger at arrangere ture
væk fra skolen. Der er budgetteret med dette, så klasserne får større mulighed for at tage
på ekskursion. Overskuddet fra vores skolefest har vi også valgt at fordele til alle klassernes ekskursioner.
Skolesvingets organisering
I det nye skoleår samler vi eleverne omkring årgange. Der vil i gennemsnit være 35 elever på en årgang. På nogle årgange fx 0.klasse vil der være elever nok til, at det er muligt
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at lave to hold på årgangen, mens der i 6.årgang er elever til et hold. Andre årgange fx 1.
og 2. årgang vil skulle samarbejde. På 1.2.årgang betyder dette, at der i nogle lektioner vil
være få voksne, mens vi samler ressourcerne på andre tidspunkter, så eleverne kan
undervises på 4 hold. Lærerne vil være med til at planlægge dette og flytte rundt på
ressourcerne, så der fx er få voksne, når der er fælles samling, mens der kan laves 4 hold i
mange dansktimer. Fælles for alle årgange er, at man skal arbejde med holddannelse.
På de kommende forældremøder i det nye skoleår vil klassens lærere orientere forældrene
om, hvorledes de arbejder med holddannelse.

Skolesvingets elever
Elevtallet på Skolesvinget stiger, hvilket er meget positivt. Elevtallet er afgørende for de
pædagogiske tilbud, vi kan give eleverne. I dette skoleår er flere elever med forskellige
baggrunde kommet til Skolesvinget. Jeg er meget stolt over at være leder på en skole, hvor
både elever, forældre og personale bakker op om, at vi har en inkluderende folkeskole. Den
modtagelse, som vores mange nye elever har fået af personalet, klassekammerater og
forældre, er helt unik.
Vores arbejde med holddannelse og vores organisering på årgangene øger også vores
muligheder for at lave nogle gode tilbud for alle vores elever. Både de elever, der har brug
for ekstra faglig støtte eller de elever, der er klar til ekstra faglige udfordringer.
Tak til alle for at tage godt imod vores mange nye elever.
Til slut er der kun at ønske alle en
god og velfortjent sommerferie!
Vi mødes igen mandag d. 10. august
kl. 8.00 i skolegården.

Lars Andersen
Afdelingsskoleleder
Afd. Skolesvinget
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Nyt fra fritidstilbuddet, Afd. Skolesvinget
Så er året ved at være slut, og vi er begyndt at gøre klar til det kommende skoleår.
Vi ser frem til det kommende skoleår med spænding, da man på Skolesvinget har valgt at
ændre i den daglige struktur.
En af de største ændringer set fra fritidsdelens side er, at alle pædagoger er i skolen på
samme tid og varetager et fordybelsesbånd.
Ligeledes er alle pædagogiske personaler tilknyttet én klasse, som de er sammen med
en hel dag om ugen, og i denne tid er man med til at understøtte undervisningen og
samarbejder med lærerne om klassens og børnenes trivsel.
Rent praktisk vil der på fritidsdelen også være ændringer i det kommende skoleår.
En af de største er, at Oasen hver dag lukker ned kl. 16, og de børn, der er der efter kl.
16, vil gå i SFO’ens lokaler. Vi glæder os til denne ændring og er spændt på at se børnenes samspil på tværs af indskolingen og mellemtrinnet.
Vi vil benytte chancen til at sige tak for i år, tak til alle forældre og fantastiske børn for et
godt samarbejde og mange hyggelige timer.
Vi glæder os til at se jer alle efter en dejlig sommerferie!
Sommerhilsner
SFO Fristedet og Oasen
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Nyt fra Skovlodden
I Skovlodden er der stor travlhed i tiden. Alle pladser er besat så rigeligt, og det er dejligt.
Hverdagen handler meget om indkøring af nye børn med sigte på en tryg og forudsigelig
rytme. Omdrejningspunktet er – sammen med forældrene – at styrke følelsen af et fællesskab, hvor alle trives.
Store dele af dagen finder sted på legepladsen med både voksenstyrede aktiviteter og
leg. Børnene opdeles ofte i mindre grupper, så pædagogerne kan målrette aktiviteterne
og sikre, at den enkelte får udbytte heraf. Bevægelse tænkes ind i alt, hvad vi laver
sammen med børnene.
Fredag den 12. juni afviklede vi sommerfest for alle børn og voksne. Her fejrede vi, at
Skovuglerne (de kommende skolebørn) snart flyver fra reden i Skovlodden mod livet i
skolen. Endvidere optrådte Waldo sammen med sin ven Michael, hvorefter vi sluttede af
med fællesspisning fra grillen og ønskede hinanden en go’ sommer.
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Nyt fra Afd. Nørre Allé
Vi lever midt i byggerod, støv og nogle gange
larm fra håndværkerne, fordi vi som bekendt er
i gang med renovering af vores skole på afd. Nørre Allé. Renoveringen omfatter alle
klasser, gange, ny hovedindgang, bibliotek, fællesrum m.m.
Håndværkerne er i fuld gang – de arbejder godt og hårdt – og tidsplanen holder (indtil
videre). Nogle af klasserne er færdige, og lokalerne er blevet meget mere indbydende at
være i. Ja, der er nogle gener for os alle på forskellige tidspunkter, og klasser skal flytte
over i et andet lokale, så længe renoveringen foregår, men tidsplanen holder heldigvis,
og det betyder, at vi forventer at være færdige efter efterårsferien.
Vi har desuden fået en lille pulje til udearealer, som vi også har sat i gang. Vi har prioriteret noget, som kan bruges til både undervisning og i pauserne til de unge mennesker
- en stor træhytte i Østergård og to borde-bænkesæt ud for alle klasser. Vi er dækket
pænt ind med boldbaner, og det er et stort ønske fra de unge, at der er aktivitetssteder
både udendørs og indendørs. Vi har derudover fået bevilget nye vinduer til to fløje og
reparation af tre tage.
Valg af linjer
Vi har haft et par arrangementer for 6. årgang omkring tilmelding og valg af linjer. Det var
nogle gode arrangementer, men tilmeldingerne skabte lidt mere arbejde end sædvanligt.
Vi har ikke tidligere prøvet, at vi måtte helt ned at kigge på 3. ønskerne fra eleverne, men
nu er det langt om længe faldet på plads – og vi er klar til et nyt skoleår. Klasserne er
ligeledes lidt ulige fordelt på antal, men nu prøver vi, om ikke det går.
Nye medarbejdere
Vi har haft gang i ansættelser til det kommende skoleår. De faste stillinger er gået til
Susanne M. Bjerregård og Hans Jacob Damkjær, og vi er lige nu ved at få de sidste
vikarstillinger helt på plads. Til lykke til både Susanne og Hans Jacob – og held og lykke
med jeres nye arbejde. Vi glæder os til samarbejdet.
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Lidt fra 7. årg.
7. årgang er ved at nærme sig slutningen på et større projekt, som de i dén grad har været
med til at løfte på afd. Nørre Allé – elevcaféen. Stor ros til lærerne og eleverne på 7. årgang for at have været med til at udvikle elevcaféen fra ”grunden”. Der er høstet mange
erfaringer og lagt mange spor ud til den kommende 7. årgang, som kommer til at arbejde
videre med og udvikle på elevcaféen.
Lidt fra 8. årg.
8. årgang har haft travlt med mange ting, kan man roligt sige. Der er meget samarbejde ud
af huset i forbindelse med ungdomsuddannelserne. De unge har været af sted flere gange, og der er endvidere lejrskole på 8. årgang, hvor de nu alle har været af sted. Det har
været nogle gode ture til København, Skagen, Sverige og Pisa i Italien. Både elever, lærere og pædagoger var glade, da de kom tilbage – det er altid gode tegn.
Lidt fra 9. årg.
Det har i den sidste periode handlet mest om forberedelserne til afgangsprøverne, som nu
er godt afviklet. Billedet er nogenlunde det samme igen i år – nemlig at nogle bliver skuffede, og nogle bliver glade. Nogle overrasker positivt, og nogle bliver lidt trætte af deres
egen manglende arbejdsindsats, for de kunne godt tænke sig at få højere karakterer.
Det har også handlet om sidste skoledag for 9. årgang. Det blev en god dag i skole-regi.
Først gik turen rundt på afd. Skjoldborgsvej til alle de ”små”, som jo
glæder sig til at få besøg – og ikke mindst til at få flødekarameller.
Herefter gik turen til afd. Nørre Allé, hvor 7. og 8. årgang fik ”tur”
med nomineringer osv. Vi sluttede også i år af på Fredericia Stadion
– i år med en rundboldkamp hvor pigerne og det kvindelige
personale spillede på den ene bane, og hvor drengene og det
mandlige personale spillede på den anden bane.
Alt i alt en rigtig festlig og hyggelig dag.

Rigtig god sommer til alle!

Nils Jørgensen
Afdelingsskoleleder
Afd. Nørre Allé
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Ullerup Bæk Skolen
Tlf. 7210 6240
Jan Th. Voss
Distriktsskoleleder
Tlf. 7210 5821
Glenn Ullerup
Administrativ leder
Tlf. 7210 5822

Afd. Skolesvinget
Skolesvinget 3
Afdelingsskoleleder
Lars Andersen
Tlf. 7210 5073

Afd. Skjoldborgsvej
Skjoldborgsvej 25
Afdelingsskoleleder
Anne Bodil Jensen
Tlf. 7210 5922

Afd. Nørre Allé
Nørre Allé 5
Afdelingsskoleleder
Nils Jørgensen
Tlf. 7210 5921

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)

Et godt sted at være er et godt sted at lære

