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Side

Distriktsskoleleder Jan Th. Voss
Kære elever, forældre og medarbejdere
Sommerferien står for døren, og jeg tror, at alle glæder sig til at
holde fri!
Tiden lige inden sommerferien er altid travl. Vi skal både nå det sidste, pakke det
sidste og samtidig gøre det sidste klar til den nye skolestart, som venter efter ferien.
Vi rykker eleverne op til nye årgange, nye klasseværelser, vi ændrer teams og personalesammensætninger, hvor det er nødvendigt - nye skemaer til alle, og det gælder
om, at flest muligt oplever, at de ændringer, som sker, giver god mening.
Man kan godt blive alene i sommerferien!
Eleverne glæder sig til at få skolefri! Men ferieperioden er også en tid, hvor vi på
skift er på ferie med vores familier. Nogle børn oplever i perioder i ferien at være
hjemme uden kammerater.
I sommerferien kan de voksne hjælpe på den udfordring, hvis vi ikke er bange for at
tage fat i klassens telefonliste og ringe efter en kammerat.
Måske endda en af de andre klassekammerater, som vores børn ikke altid leger
sammen med.
Det bedste, der kan ske, er, at vi får nogle elever tilbage fra sommerferie, som har
knyttet nye venskaber ;-)
I dette nummer af Skolenyt kan du læse om
- Året i skolebestyrelsen v. vores skolebestyrelsesformand Allan Kjærsgaard
- Forsinkelsen af vores Aula (Den nye portal som erstatter SkoleIntra)
- Nyt fra afdelingerne

God fornøjelse med ”Skolenyt” – og god sommerferie!
Venlig hilsen
Jan Th. Voss
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Skolebestyrelsens årsberetning
Med en helt ny bestyrelse har arbejdet i skolebestyrelsen i indeværende skoleår
båret præg af behov for samarbejde, indsigt i opgaver og forståelse for bestyrelsens
rolle i forhold til skolen og det politiske system.
Som udgangspunkt har vi samarbejdet med politikerne om at få revideret den vedtægt, som sammen med lovgivningen danner grundlag for vores arbejde.
Dernæst fulgte revisionen af vores egen forretningsorden, som nu giver afdelingsrådene mulighed for selv at udfærdige egne forretningsordner. Det er nu også indskrevet, at fritidsområdet skal været repræsenteret ved alle drøftelser, som vedrører deres arbejdsområde.
I forlængelse af ovennævnte er vi nu i gang med at udfærdige de manglende lovpligtige principper for skolens virke, som vi løbende vil arbejde på i de kommende
år. Proceduren for udarbejdelsen er godkendt, og det første princip om Skole/Hjemsamarbejdet er færdigt. I januar blev vi bekendte med princippernes berettigelse,
da byrådet overtrådte vores princip om elevfordeling, og vi derfor havde mulighed
for at rette en formel klage over afgørelsen.
Sideløbende med det formelle arbejde har vi været repræsenteret i næsten alle arrangementer, som vi har været indbudt til, både af byrådet og Børne- og Skoleudvalget. Bl.a. har vi deltaget i alle fællesrådsmøder, som har givet os mulighed for at
drøfte nærværende problemstillinger og givet os inspiration til forskellige emner,
som vi fremadrettet vil beskæftige os med, herunder bl.a. bæredygtighed og verdensmål.
I næste skoleår vil vi revidere skolens vision og værdigrundlag (som sidste led i revisionsprocessen), fortsætte principarbejdet og generelt arbejde for en fortsat udvikling af folkeskolen.
På skolebestyrelsens vegne ønsker jeg jer alle en god sommerferie!
Mvh.
Allan Kjærsgaard
Skolebestyrelsesformand
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SkoleIntra erstattes af Aula
I juni 2014 blev det på landsplan aftalt, at det velkendte SkoleIntra, dvs. ElevIntra,
ForældreIntra og PersonaleIntra, skulle erstattes af en ny portal. Det er efterfølgende blevet til den kommunikationsplatform, vi kommer til at kende under navnet
"Aula". Aula er et mere tidssvarende og intuitivt digitalt værktøj, der gør det nemt
og sikkert for skolens personale at kommunikere og koordinere internt og med elever og forældre.
Som forælder får du et samlet overblik over dine børn, fordi du kan se alle relevante
oplysninger i samme overbliksbillede. Når børnehaven skiftes ud med en plads i
skolen og SFO’en, eller hvis et barn skifter skole, følger Aula med som kommunikationsplatform. Aula giver dig som forældre gode muligheder for at tilpasse kommunikationen til dine ønsker og behov. Fx kan du slå notifikationer fra inden for et bestemt tidsrum eller vælge at få notifikationen på det tidspunkt, som du ønsker.
På Ullerup Bæk Skolen begyndte vi at forberede skiftet til Aula for længe siden. En
af de få ændringer, I som forældre har oplevet, har været introduktionen af
"forældre-uni-login", som vi introducerede i slutningen af 2017 og begyndelsen af
2018. Det vil nemlig være forældre-uni-login, som I skal bruge til at logge på Aula.
På vores hjemmeside ullerupbækskolen.dk kan du under "Support" se, hvordan du
aktiverer dit forældre-uni-login, og hvordan du får en ny kode, hvis du har brug for
det.
Men det er ikke nok, at vi på skolerne er klar, hvis ikke Aula er klar! Og vi var klar bl.a. har 7 lærere og pædagoger fået et udvidet Aula-kursus i vinters og i løbet af
maj og juni holdt kurser for de øvrige 200 kollegaer. Vi har dermed arbejdet i Aula
og har prøvet at sende beskeder, lave opslag osv. - men centrale dele i Aula kunne
bestemt være bedre, end de er i skrivende stund.
Det er derfor rigtig godt, at KLs IT-fællesskab har besluttet at udskyde opstarten af
Aula til uge 43. Samtidig afprøves Aula på yderligere 25 skoler i landet for at få udryddet de største fejl og mangler. Så vi ser frem til at give jer adgang til et bedre og
mere afprøvet system i efteråret.
I vil komme til at høre mere om
Aula, når vi nærmer os efterårsferien. Indtil da fortsætter ElevIntra, ForældreIntra og PersonaleIntra, som det plejer.
Venlig hilsen
Glenn Ullerup
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Nyt fra afd. Skjoldborgsvej
Skoleåret 2018-2019 fløj af sted, og sommerferien venter forude.
Det har været et rigtig godt skoleår med mange helt almindelige skoledage, med
spændende undervisning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere under
Åben Skole, fælles temauge for hele skolen med overskriften ”Den store vide verden” og meget mere.
Eleverne knokler for at lære så meget som muligt, og personalet gør en helt unik
indsats for at løfte eleverne fagligt og give dem så meget ballast med som muligt.
Skoleåret 2019-2020
Planlægningen af næste skoleår er i fuld gang.
Vi glæder os til at byde velkommen til 106 nye elever i vores nye 0. årgang. Som noget nyt i år er forældrene i Ullerup Bæk Distriktet blevet tilbudt et hjemmebesøg
her i maj måned, hvor skolens sundhedsplejerske, en lærer/børnehaveklasseleder
og primærpædagogen i børnehaven har været på besøg i hjemmet. Formålet med
besøgene har været at få skabt et gensidigt kendskab mellem hjem og skole. Mange
har taget imod tilbuddet, og de foreløbige tilbagemeldinger er positive. Projektet
fortsætter til næste forår.
I det kommende skoleår har vi fokus på tre særlige områder:
Trivsel og hjælpsomhed – vi fortsætter arbejdet med at styrke fællesskabet og trivslen ved at fokusere på, at alle hjælper hinanden. Det være sig i klassen, på årgangen, store elever hjælper små elever, udvikling af venskabsklasseordningen, fælles
ture ud af huset og meget andet.
Et nyt tiltag i pauserne er, at der er udvalgt og uddannet ”aktivitetshjælpere”, hvilket
betyder, at store elever i 5. og 6. årgang sætter lege og aktiviteter i gang for deres
kammerater i 4., 5. og 6. årgang. Målet er, at ingen er alene i frikvartererne.
Faglighed – der vil være et vedvarende fokus på at følge den enkelte elevs progression og faglige udvikling. Dansk- og matematiklærerne har i dette skoleår arbejdet
med at blive endnu skarpere på ”den røde tråd” i dansk og matematik i hele skoleforløbet. Dette arbejde fortsætter i næste skoleår.
Udvikling af forældresamarbejdet - I det kommende skoleår vil vi arbejde med at
nytænke samarbejdet mellem skole og hjem. Et godt skole-hjem-samarbejde er
med til at skabe gode betingelser for børnenes trivsel og læring i skolen.
Hvordan kan det blive endnu bedre? Vi kan helt sikkert gøre det på nye og anderledes måder.
Det vil I høre meget mere om.
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Personale
Ved skoleårets afslutning siger vi farvel til Camilla Sigh, der efter sommerferien har
valgt at arbejde på afdeling Skolesvinget. Vi vil her sige tusind tak til Camilla for indsatsen på afdeling Skjoldborgsvej.
Når vi starter efter sommerferien, skal vi byde velkommen til Adam Eggert og Kenn
Majgaard, der begge to kommer fra udskolingen på afdeling Nørre Allé. Vi glæder
os til samarbejdet med jer begge to.
Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at sige en særlig tak for samarbejdet til afdelingsrådet og trafikudvalget, der har arbejdet for at gøre det endnu bedre at være
elev på afdeling Skjoldborgsvej.

Med disse ord vil jeg ønske alle elever, forældre og personale en rigtig god sommerferie. Vi ses igen d. 12. august!
Anne Bodil Jensen
Afdelingsskoleleder

Aktivitetsdag med 5. årgang
Fredag d. 14.6. mødtes alle eleverne fra 5. årgang på Ullerup Bæk Skolen. 5.a og 5.b
fra Skolesvinget besøgte 5.c, 5.d, 5.e og 5.f på Skjoldborgsvej. Vi lavede 6 forskellige
aktiviteter. Det var samarbejdsøvelser, rundbold, faneleg, høvdingebold, basketball
og længdespring. Vejret var godt med masser af sol, så vi har drukket masser af
vand. Det var en hyggelig dag sammen med Skolesvinget, rart at mødes med dem,
vi skal gå i syvende med. Det bliver rigtig spændende at komme i klasse med nogle
af dem, og vi glæder os rigtig meget.
Signe og Freja 5.d
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4.C til Skole OL Finale 2019
Tirsdag den 18/6 var 4.C til Skole OL Finale i Aarhus.
Vi stod på bussen tidligt tirsdag morgen, mega klar til en lang atletikdag. Stemningen i bussen var fantastisk, der var sang og godt humør.
Da vi ankom til Ceres Park, fik vi vores startnumre og en fed drikkedunk. Nogen
skulle stille sig klar til indmarch, mens resten af klassen tog plads på tribunen, klar
til at heppe.
Vejret var virkelig godt, blå himmel og høj sol, og de mange tusinde fremmødte
børn var meget spændte. Efter indmarch blev den olympiske ild tændt, vi sang nationalsang, og så var der opvarmning af alle, som i takt bevægede sig til musikken.
Derefter skulle alle børn løbe 2 km motionsløb. Vi løb en god rute, hvor vi blandt
andet løb igennem Tivoli Friheden. Så skulle vi i gang med alle vores atletikdiscipliner. Alle fra klassen skulle være på forskellige tidspunkter, dem der ikke skulle lave
noget, heppede med fra sidelinjen, og skabte en rigtig god stemning med vores
flotte hjemmelavede bannere.
Dagens sidste disciplin var stafet, som vi klarede rigtig godt. Ud af 56 klasser kom vi
på en 9. plads, kun med 2,5 sekunder op til 1. pladsen.

Pludselig begyndte det at lyne, tordne og regne voldsomt. Så satte vi os under tribunerne i tørvejr, men humøret var heldigvis stadig højt. Vi vandt ingen topplaceringer, men vi synes stadig, at vi klarede os godt og havde haft
en rigtig god atletikdag.

Side 7

Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej
Af pædagogisk fritidsleder Pernille Aabom
Den 1. juni fik vi en ny pædagogstuderende. Han hedder Rasmus og
skal være hos os til d. 30. november 2019. Udover at være i fritidstilbud vil Rasmus, i det nye skoleår, være tilknyttet vores 0. årgang i den
understøttende undervisning.
Fredag d. 28. juni siger vi farvel til en medarbejder. Malthe, som har været tilknyttet
vores glidende overgang, søger nye udfordringer. Vi siger tak for indsatsen til Malthe og ønsker ham det bedste fremover.
Her op til sommerferien er der rigtig gang i de udendørs aktiviteter og udelivet i vores fritidstilbud, og vi udnytter selvfølgelig også det gode vejr til en lille vandkamp.
Som altid prioriteter vi udeliv rigtig højt, og henover sommeren har en gruppe børn
og flere pædagog haft planteskole. Dette er helt nyt i Fritid.

I år skal vi være på Skjoldborgsvej i sommerferien. Her får vi besøg af børn fra Skolesvinget og Damvej. Det foregår i ugerne 27 – 30.
Personalet fra de 3 afdelinger glæder sig til den fælles feriepasning, og lige nu er de
ved at planlægge en lang række spændende og sjove aktiviteter for de børn, som
har brug for pasning i sommeren.
Torsdag d. 29. august vil vi gerne invitere alle vores børn og forældre til sommerfest.
Igen i år inviterer Fritid til Aktiv fredag d. 13 september på Monjasa.
Alle børn fra 2. og 3. årgang på byens kommunale skoler deltager sammen med lærere og pædagoger til en dag, hvor fysisk, leg og idræt er overskriften.
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Fælles
Vi har igen i år afholdt sommerfuglefest. En særlig dag, som blev indført sidste
år, som vi har gentaget i år. Børnene og de voksne blev delt i otte hold, hvor to
hold dystede imod hinanden om at få lov at gå først ud på ruten. På ruten
rundt om skolen skulle børnene tælle forskellige ting, som blev skrevet op på
en seddel. Efter turen skulle vi have sluppet sommerfuglene løs. De har stået
inde i cafeen, hvor børnene nysgerrigt har spurgt ind til dem og har kunnet
følge deres udvikling. Sommerfuglene kommer helt fra England. Så blev sommerfuglene sluppet løs, og herefter var der musik og leg resten af dagen
udenfor.

Nyt fra Glidende Overgang
Sommerferien står lige for døren, og vi har nu taget hul på de sidste uger i Glidende Overgang. Derfor vil vi gerne i dette sidste nyhedsbrev inden sommerferien benytte lejligheden til at sige tusind tak for lån af jeres børn og takke for
det gode forældresamarbejde. Vi ønsker jer en rigtig god sommer og glæder
os til at vi ses i 0.klasse.
Torsdag d. 20. juni havde vi fernisering, hvor alle I forældre og børn i Glidende
Overgang var inviteret til nogle hyggelige timer sammen. Børnene glædede sig
til at vise jer alle de projekter, de har lavet i Glidende Overgang.
Siden sidste nyhedsbrev har vi været på nogle super sjove ture ud af huset. Vi
har blandt andet været i Madsbyparken, hvor vi fik leget og set alle dyrene,
samt været på tur til Børup Sande, hvor vi fik leget på skrænter, tumlet i græsset, spillet stikbold og var nede ved vandet efter sten og muslinger. Vi har også
været på rundtur i Sønderparken, hvor vi var på legepladserne samt den store
hoppepude. På alle vores ture har vi haft madpakker med og spist i naturen. I
uge 26 gik turen til Trelde Næs i to dage, da vi lavede en drenge tur og en pige
tur.
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Vi har også arbejdet med gode venner, hvor børnene selv - eller vi voksne - har fundet en ny legeven. Så har de skulle lege sammen to og to for at udfordre dem i at
danne nye legerelationer. Dette er både foregået indenfor og udenfor, så børnene
rigtig har kunnet være kreative sammen. De har spillet spil, leget med cykler, leget i
skoven, lavet hule, leget med dukker, biler, kiosk og meget mere. De har været gode
til selv at finde nye legevenner, både på egen stue og på tværs af stuerne.
Hver onsdag har vi lavet ”Skoleopgaver” på begge stuer, som er opgaver lig skoleregi, men tilpasset til børnenes kunnen i Glidende Overgang. Børnene har øvet sig i at
sidde stille og koncentrere sig med deres egen opgave, og sikke gode de er til det!
De er bare klar til at komme i 0.klasse.

Gennem hele Glidende Overgangs forløbet har krop og bevægelse samt udelivet
fyldt en del. Vi har blandt andet været i gymnastiksalen hver torsdag og leget en
masse sociale lege og samarbejdslege. Udenfor
har vi eksempelvis lavet gamle lege, hvor vi
hoppede elastik, legede ”banke bøf”, spillede
rundbold m.m. Vi har også haft temaer, hvor vi
har arbejdet med at mærke vores egen krop
gennem forskellige aktiviteter både i gymnastiksalen og udenfor.
God sommer til Jer og TAK for lån af Jeres
GULD.
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Nyt fra 0. – 1. Årgang

Planteskolen i Sfo’en
Planteskolen i vores sommerhus løb af stablen fra uge 19 og 3 uger frem. Der kunne
børnene plante blomsterfrø og grønsager. Efter et par dage begyndte det at spire,
og derefter kunne de tage deres beplantning med hjem. Det var en god aktivitet,
som mange børn var glade for at deltage i. Det medførte også mange gode dialoger
om naturen, hvor børnene var meget nysgerrige.

Wellness
Så kom den længe ventede wellness. Det har børnene glædet sig til, siden vi sidst
havde det. Der var lange køer fra dag et, og mange fik flere ture på briksen, hvor
børnene startede med fodbad, og derefter fik de fodmassage. Der var mange misundelige voksne inde og kigge. Mange af børnene synes, at vi skal udvide vores
wellness til en måned, for så kunne de jo også få neglelak på og måske lave en lille
café, hvor de kan drikke koldt og spise lidt lækkert, inden de bliver smidt ud af skønhedssalonen, som de så sødt sagde.
Aktiviteter i SFO’en
Vi har et stort udvalg af forskellige aktiviteter, og vi har dagligt så mange glade børn,
og det er dejligt. Vi har samlet en række billeder, hvor I kan se udpluk af nogle af vores aktiviteter.
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Nyt fra 2. årgang
Mange børn nyder dagen efter skoletid med at hygge, spille og snakke med hinanden. Børnene er blevet så store, at de har brug for frihed til at være sammen i mindre grupper. Nærheden og tiden til at hyggesludre med børn og voksne er der meget brug for. Børnene har mange spørgsmål og tanker de går med. Både om skole og
livet generelt, når man er 8-9 år. Der er både sjove, skøre og alvorlige emner, der
bliver taget op.
På 2. årgang har vi spillet rigtig mange spil. Vi har dagligt mange besøg fra 0-1. årgang, som har leget med vores biler, dukkehus og tegnet tegninger i massevis.
Hver mandag har børnene haft mulighed for at spille på iPad eller egne medbragte
telefoner. Børnene spiller meget i grupper og dyster med hinanden.
Turene til Damvej har og er stadig om tirsdagen. Det er godt for børnene at komme
derover og blive tryg ved stedet, når de skal starte 1.august.
Der har været forskellige kreative aktiviteter hver onsdag. Vi har lavet blomster og
andet pynt til lokalet og til at tage med hjem.
Vi har i en perioder hørt musik, imens vi tegnede. Det var børnene, der ønskede
musikken, som vi hørte.
Den ene onsdag lavede børnene selv tortilla wraps. De skar salat, gjorde kyllingestrimler klar, sammen med agurk og andet fyld. Da bordet var dækket, blev der spist
til den store guldmedalje.
Mange af vores børn har været på besøg i 0-1. årgang, hvor de har hygget sig med
boldspil på multibanen og alle de andre aktiviteter, der har foregået på 0-1. årgang.
Der tilbydes sløjd om tirsdagen i sløjdlokalet, og det har mange af 2. klassesbørnene
været med til.
Til slut vil vi gerne sige tak for lån af jeres dejlige unger. Vi sender dem videre til
Damvej 1.august og ønsker jer alle held og lykke med den gode fritid fremover.
I må have en rigtig dejlig sommer. Vi glæder os til at se jer til masser
SFO aktiviteter efter sommerferien.
Fra alle os i Fritid
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Damvej
Fredag d. 14/6 havde vi en fremragende udendørs overnatning på Damvej. Temaet
var ”Olympiade”, og vi var derfor meget bekymrede, da det væltede ned med vand
kort inden, vi skulle i gang. Heldigvis forbarmede vejrguderne sig over os, og vi endte ud med en utroligt god aften og nat fuld af hygge og samvær. Børnene var delt ud
i 8 forskellige lande og dystede imod hinanden i discipliner som: hockey, stafet,
mooncar-race, blindsmagning, Damvejs-quiz og basketball. Derudover havde vi arrangeret snobrød, som altid er et sikkert hit.
Da mørket faldt på, var det tid til at gå til ro, og der blev puslet, hygget og hvisket til
den helt store guldmedalje. Vi kan nu konstatere, at hanen her på Damvej allerede
galer fra kl. 02.35, og at hestene desværre lader sig inspirere til samme type natsang. Selvom dyrene drillede, og lyset kom ind i mange af hytterne overraskende
tidligt, var der god stemning og masser af trætte smil dagen derpå. Den næste overnatning er skemalagt til d. 27. september, og vi glæder os allerede til at skabe et nyt
godt minde til børnene.
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Damvejsdag
Torsdag d. 5. september finder den årlige Damvejsdag sted. Det plejer at være en
rigtig god dag, hvor børnene kan komme og deltage i de mange forskellige boder og
aktiviteter, vi tilbyder. Det fungerer sådan, at der er konkurrencer, boder og andre
måder, hvorpå børnene kan deltage og vinde nogle fine præmier, som er doneret af
byens venlige butikker. Vi glæder os til at se mange af jer til en rigtig god aften!
Overnatning d. 27/9/2019. Nærmere info følger.
Aftenklub - Reminder!!
Kære kommende 4 klasser.
Vi vil lige huske jer på, at efter sommerferien i uge 33 har I mulighed for at komme
på besøg i Aftenklubben tirsdag og torsdag kl. 17.30 – 20.30. Herefter kræver det
tilmelding til Aftenklubben at deltage. Dette koster 100 kr. i måneden.
Klubberne i Korskær- og Sønderparken
Kære allesammen.
Os i klubberne fremsender hermed en lille opdatering på, hvad der har rørt sig i vores huse på det seneste.
Vi har de sidste måneder taget imod Gülsüm og Jakob, der er de nyeste voksne
blandt os. Børnene har taget imod dem begge med åbent sind, high fives og dejligt
varme kram.
De vil være at finde i klub Korskær indenfor dens åbningstider, hvilket vil sige kl. 1720 mandag-torsdag. Jakob arbejder mandag og onsdag, og Gülsüm arbejder tirsdag
og torsdag.
På trods af regn og vind var der en dejlig opbakning omkring den årlige klubkamp,
der løb af stablen Kristi Himmelfartsdag d. 30 maj. De fremmødte børn kæmpede
med stor entusiasme i spydkast, kuglestød og hækkeløb.
Det endte alt sammen med en sejr til Korskærparkens børn, men alle fik selvfølgelig
en medalje for god sportslig adfærd. Det hele blev fejret med pizza og en tår at drikke. En dejlig dag som vi ser mulighed for at gentage til næste år.
Nu hvor sommeren begynder at vise sig gennem en god omgang solskin, så begynder rulleskøjterne at komme frem fra hylderne igen, og forskellige boldspil sættes i
gang rundt omkring huset.
Ligeledes begynder slushice maskinen i Korkær at blive brugt ihærdigt, da der skal
noget til for både at slukke tørsten og køle kroppen ned.
Fortsættes på næste side...
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Vi valgte i samme varme forbindelse at samle klubbernes børn i Madsbyparken til
grill hygge og leg. Der var god tilslutning til arrangementet, og børnene fik sig et par
skønne hotdogs, en sodavand og nogle gode snakke på tværs af de to klubber.
Med sommerferien bankende på døren, tænker vi, at det er på sin rette plads at udmelde klubbens åbningstider. Der vil ikke forekomme de store ændringer i de normale tider, da der vil blive holdt åben fra 17-20 næsten alle uger.
Vi ser os dog nødsaget til at lukke ned for klubben i uge 29, 30 og 31, da de voksne
også gerne vil nyde solen i deres ferie. Selve aktivitetshuset i Sønderparken vil være
lukket i hele juli måned. Dog vil vi i klubberne låse op, når vi åbner kl. 17.00 og låse
huset igen, når klubben lukker kl. 20.00.
I klubben i Sønderparken er vi begyndt at registrere, hvor mange børn, der kommer
forbi i løbet af en aften. Det svinger lidt, men i snit kommer der mellem 20 og 30
børn på en dag. Vores målgruppe er egentligt børn fra 8 – 14 år, men der kommer
også mange yngre børn. Vi er glade for at have mange besøgende, men vi vil hellere
have, at man som forældre kommer med i klubben, hvis ens barn er yngre end de 8
år, som vores målgruppe som nævnt er.
De seneste ugers gode vejr har givet os mulighed for at
få luftet vores kroketspil. Det var vældig interessant og
forleden havde vi derfor gang i to spil på samme tid. Det
spredte masser af glæde.
Vi ønsker jer alle en god sommerferie, der vil give jer
mod på det spændende kommende skoleår.
Varme sommerhilsner
Personalet fra Damvej
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Nyt fra afd. Skolesvinget
Sommerhilsen fra Skolesvinget
På Skolesvinget er vi klar til at gå på sommerferie efter endnu et godt skoleår. Alle
medarbejdere har knoklet med at skabe en god skole for børnene på Skolesvinget,
og børnene har ydet deres ypperste med at blive fagligt dygtigere og være gode
kammerater for hinanden. De skal alle have tak for den store indsats, de hver især
yder på Skolesvinget.
Ændringer i personalegruppen
Vi skal her til sommer sige farvel til Julie Hinge. Julie har været på Skolesvinget i et
år som lærertrainee på mellemtrinnet. Julie har valgt at ændre sin uddannelsesvej,
og jeg vil derfor ønske Julie held og lykke med hendes nye studie.
Gitte Jensen har efter to år på barselsorlov endelig besluttet sig for at vende tilbage
til Skolesvinget. Vi glæder os meget til at få Gitte tilbage. Gitte vil efter sommerferien være på mellemtrinnet, samt være vores nye matematikvejleder.
Camilla Sigh og Tina June Specht er også nye lærere på skolen. Camilla kommer fra
en stilling på afd. Skjoldborgsvej og skal i det nye skoleår uddannes til vores nye læsevejleder. Dernæst skal Camilla primært undervise i vores ressourcecenter og på
1.årgang. Tina kommer fra en stilling på afd. Nr. Allé, og efter sommerferien skal Tina primært være på 4. årgang, hvor hun skal undervise i dansk og andre fag.
Vi siger også farvel til 6. årgang. Næsten alle elever fortsætter på Nr. Allé, og jeg vil
gerne ønske dem held og lykke på Nr. Allé. Vi håber de bliver glade for deres linjevalg, nye klasser og nye lærere.
Skolefesten d. 23.05.19: Temaet for årets skolefest var VORES VERDEN.
6. årgang viste skuespillet Kejserens nye ringetone, som var en ret fri og morsom
fortolkning af flere eventyr. På skolen kunne man tage på rejse rundt i vores verden
og besøge dinosaurer, vikinger, hvaler og meget mere.
Sådan en dag bliver jeg overvældet af stolthed af være en del af Skolesvinget. Elever
og personale skaber en fanstatisk ramme, som er fyldt med et højt fagligt niveau,
og så er det bare MEGA hyggeligt.
Tak til alle forældre for den fantastiske opbakning I giver til personalet og eleverne
på denne dag. Overskuddet fra Skolefesten er på ca. 4000 kr. Disse penge vil blive
overdraget til vores nye tiltag - Aktivitetshjælpere.
Næste skolefest holdes
den 28. maj 2020
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Aktivitetshjælpere
I det nye skoleår vil der være Aktivitetshjælpere i det store frikvarter. Nogle elever
vil blive uddannet aktivitetshjælpere, og disse elever vil komme til at lave en masse
lege og aktiviteter i frikvarteret.
Et af formålene med projektet er at skabe bedre trivsel for alle i pauserne, ved fx at
alle børn har en at lege med. Det er et projekt, som jeg ser meget frem til.
Bjørg, Reidun og Majse bliver tovholdere for dette projekt.
2 Voksentimer
Som en konsekvens af at skoledagen afkortes for indskolingen i næste skoleår, vil
der komme flere lektioner, hvor der vil være 2 voksne på i klassen. Det kan være enten to lærere eller en lærer og en pædagog.
Ressourcer til Mellemtrinnet
Fredericia byråd har besluttet at tilføre nogle ekstra ressourcer til mellemtrinnet.
Disse ressourcer vil i næste skoleår bl.a. kunne ses i, at vi planlægger 20 omlagte
skoledage, hvor der bl.a. skal være mulighed for at arbejde med den åbne skole.
Dernæst vil der også blive tilført flere pædagogtimer, og det vil kunne ses i, at der
kommer flere lektioner, hvor en pædagog er sammen med en lærer i timerne.
Pavillon
Da vores elevtal stiger (300 elever i næste skoleår) samt med en forventet renovering af Skolesvinget, vil der i løbet af sommerferien blive sat en midlertidig pavillon
op på parkeringspladsen. Pavillonen rummer to klasseværelser og vores to 5. klasser skal være der i næste skoleår.
Dette betyder også, at det ikke er muligt at sætte børn af om morgenen på parkeringspladsen. I næste skoleår skal dette forgå ved hallens parkeringsplads.
1. skoledag d. 12.08.19
Vi mødes alle i skolegården kl. 8.00 til fælles sang og velkomst.
Resten af dagen er almindelig skoledag.

Lars Andersen
Afdelingsskoleleder
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Fritidstilbud afd. Skolesvinget
Besøg af kommende børnehaveklassebørn
Tirsdag d.4/6 havde vi besøg af de kommende børnehaveklassebørn. De havde en
formiddag oppe i skolen, hvor de skulle prøve, hvordan en skoledag foregår. Børnene så frem til at skulle spise deres egen medbragte madpakke, for til hverdag er der
frokostordning i børnehaven. Om eftermiddagen gik vi i Sfo og legede. Det var en
superhyggelig dag. Vores to nabo institutioner havde deres pædagoger med, andre
havde forældre med. Vejret var dejligt, og vi kunne være ude hele dagen.
Tur til byen
Torsdag d. 20 juni var Oasen på tur til Fredericia city
Det var 20 børn fra 3., 4. og 5. klasse, der med højt humør og penge på lommen
indtog byens butikker. Børnene shoppede og hyggede sig i byens gader. Særligt
“NORMAL” var populær. Der blev holdt pause på Rådhuspladsen med pølsehorn fra
Føtex, inden turen gik hjem igen med bybussen. Alle havde en dejlig tur.
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Nyt fra Skovlodden
Sommerfest i Skovlodden
Fredag d. 14/6 havde vi årets sommerfest, hvor vores Skovugler blev fejret og ønsket god vej videre i livet, når de efter sommerferien skal starte i børnehaveklassen.
Vi havde et meget blandet vejr, så vi måtte holde arrangementet indenfor. Vi havde
spændende underholdning med ”Moster Stjernestøv”. Hun kunne mange sjove ting
med instrumenter og sange, og hvor børnene var aktive sammen med hende – det
var sjovt. Vi fik alle grillet, hygget og snakket. Det var en dejlig dag/aften :-)
Besøg af Sarah fra Den Kreative Skole
De 9 ældste børnehavebørn har været sammen med Sara fra Den Kreative skole.
Vi legede først en sangleg med vores navne. Så var vi i junglen, nærmere bestemt i
Hulubananland. Der var en medicinkvinde, som fik os til at smelte i varmen.
Vi legede Stopdans til musik, som Sara spillede på sit Keyboard.

Sara fortalte os, hvad musikinstrumenterne hedder, og efterfølgende legede vi en
leg som hed Kongens Efterfølgere. Vi fik selvfølgelig også lov til at spille på instrumenterne.
Til slut skulle børnene ligge på gulvet og lytte til musik. Det var en rigtig dejlig time
samme med Sara. Hun fortalte, at hun i det næste skoleår kommer på vores skole
en gang om ugen og underviser i musik.
Status på vores plantekasser
Vi er kommet godt i gang med vores plantekasser og venter på, at kartoflerne snart
blomstrer og der er plantet agurker og tomater i det lille drivhus.

Alle børn, elever, forældre og personale ønskes en dejlig velfortjent sommerferie.
Dorthe Lindegaard, pædagogisk fritidsleder
Lars Andersen, afdelingsskoleleder
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Nyt fra afd. Nørre Allé
Skoleårets afslutning nærmer sig med hastige skridt – og Nørre Allés hverdag har
været præget af afslutning på skoleåret, planlægning af nyt skoleår, afgangseksamen på 9. årgang m.m.. Der er naturligvis både glæde og skuffelse forbundet med
eksamen, men det har der vist altid været. Jeg håber, at de fleste har klaret sig godt
og fået et resultat, som afspejler deres indsats i hverdagen – der vil nok altid have
været nogle, der burde have ydet en lidt større indsats i løbet af året. Jeg håber, at
vi sender vores 9. årg. ud med mod på tilværelsen og en stribe faglige og sociale
kompetencer.
Skoleårets planlægning: Ja, lad det være sagt med det samme – vi er bagud i år,
meget langt bagud. Mange centrale beslutninger er kommet meget sent, så vi har
desværre ikke kunnet komme i gang.
Vi oplever desuden lidt modvind på cykelstien i år i forhold til ressourcer på grund
af et lidt dalende elevtal (lille årgang på vej ind) + nogle andre faktorer, som har haft
indflydelse på Nørre Allés ressourcer, og som ikke er gået vores vej. Det betyder, at
vi har måttet indskrænke lærerstaben til det kommende skoleår, og det betyder, at
flere klasser end normalt skal have nye lærere til det kommende skoleår. Vi ser dog
stadig optimistisk på det og synes, at det indtil nu ser rimeligt fornuftigt ud. Vi starter med seks 7. klasser efter ferien fordelt på to E-sport klasser, to talentklasser, én
globalklasse og én idrætsklasse.
Det har også handlet om sidste skoledag for 9. årgang. Vi har i nogle år tænkt en
hel del over, hvordan vi sammen med eleverne kunne gøre det til god dag for alle.
Vi er ikke helt i mål endnu, men jeg må sige, at jeg nu tror, at vi er på rette vej. Lærere/pædagoger og elever på 9. årg. havde taget initiativ til at afprøve en ny model
for sidste skoledag. Sædvanen tro 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 der bl.a. blev vist nogle forskellige videoer, hvor eleverne lavede parodier på lærerne/pædagogerne. Herefter gik alle ned til
Madsby, hvor der var arrangeret konkurrencer, hvor eleverne dystede mod både
hinanden og personalet - alt i alt en rigtig festlig og god dag.
Første skoledag efter sommerferien er mandag d. 12. august 2019 kl. 8.00-12.00.
7. årg. mødes ved flagstangen
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
Skoleleder afd. Nr. Allé
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