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Side 2

Leder v/ Jan Th. Voss, Distriktsskoleleder
Kære elever, forældre og medarbejdere på Ullerup Bæk Skolen!
Endelig viger den mørke årstid, og vi kan se tilbage på en
særdeles arbejdsom periode med gode resultater.

Jeg tænker på vores 6. klasse på afd. Skjoldborgsvej, som med en flot fjerdeplads i den
landsdækkende skolekonkurrence om paratviden satte Ullerup Bæk Skolen på danmarkskortet.
Jeg tænker på afd. Skolesvingets nye legeplads, som virkelig er blevet et godt projekt med stor
støtte fra lokale forældre og efter en flot indsats fra afdelingsrådet og skolebestyrelsen.
Jeg tænker på den første store elevfest på afd. Nørre Allé, som blev en kæmpe succes
med fuld gang i danseskoene.
Vi er rigtig glade for den form og kultur, som Ullerup Bæk Skolen udvikler som resultat af en
enorm indsats fra elever, forældre, medarbejdere og ledere. Tak for jeres medvirken, arbejde
og samarbejde!
Påskeferien markerer også indgangen til skoleårets sidste kvartal. Den kommende
lyse tid og foråret bringer ny energi og livsglæde som en gave. Man kan roligt lade
sig rive med.
Skole/Hjem samarbejdet skal i fokus!
Skolebestyrelsen har arbejdet for at fremme samarbejdet mellem forældrene og skolen.
Vi er ved at udgive en lille folder, som samler vores ideer om det gode skole/hjem samarbejde.
Afd. Nørre Allé bliver omfattende renoveret og moderniseret
Fredericias politikere har besluttet, at der skal gøres en indsats for at modernisere afd. Nørre Allé.
Nu sker det! I løbet af foråret går håndværkerne i gang med at vandskure, male, lyddæmpe og
sætte nyt lys op på vores overbygningsafdeling. Det bliver MEGA godt. Når eleverne begynder
igen efter sommerferien, fremstår afd. Nørre Allé
som forvandlet, og vi ved, det vil løfte arbejdsmiljøet
og læringsmiljøet for alle på matriklen.
Vi glæder os! Husk, at I er velkomne til at komme
forbi og følge arbejdet hen over foråret :-)
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Ullerup Bæk Skolen som arbejdsplads
Kommunens egen arbejdsmiljøundersøgelse viser, at skolen har en høj social kapital og er
præget af tillid mellem medarbejderne og mellem medarbejderne og ledelsen. Vi har et tæt
samarbejde, og vi konstaterer, at dette samarbejde bærer frugt.
Mange ting lykkes rigtig godt. Men en af vores kulturs vigtigste styrker er, at vi diskuterer det,
som ikke virker. Med eleverne, med forældrene, med hinanden.
En højtpræsterende organisation/skole er kendetegnet ved, at man tør lave fejl, og at man åbent
diskuterer det, som skal forbedres!
Tre nye ledere
Vores administrative leder, Pia Berg Pedersen, har valgt at gå på pension til sommer, og vores
pædagogiske leder for mellemtrinnet på afd. Skjoldborgsvej, Henrik Fenger Lynggaard, stopper.
Det betyder, at jeg har haft mulighed for at gøre nye tanker om ledelsens organisering på Ullerup
Bæk Skolen.
I Fredericia Kommune skal vi fremadrettet gøre en ekstra indsats for at hæve kvaliteten i arbejdet
med elever, som har faglige eller sociale udfordringer. Alle elever med udfordringer skal have en
handlingsplan, og lærerne og pædagogerne skal understøttes målrettet.
Jeg ønsker, at der er en meget tydelig ledelse i forhold til dette arbejde. Derfor er skolebestyrelsen og jeg lige nu ved at ansætte tre ledere:
• En ny administrativ leder
• En ny pædagogisk leder for mellemtrinnet på afd. Skjoldborgsvej
• En ny leder af ressourcecentret
Om alt går vel, kan jeg præsentere jer for de tre nye ledere i næste nummer af Skolenyt.

Til slut vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig god påske!
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Nyt fra Afd. Skjoldborgsvej
Foråret er på vej, og vi skal snart holde påskeferie. I det følgende vil jeg åbne nogle
vinduer, så I kan se noget af det, som vi er optaget af på skolen.
Besøg i undervisningen: Som pædagogisk leder har jeg siden januar været inviteret på besøg i
undervisningen i rigtig mange klasser i indskolingen. Det er spændende at være flue på væggen
og se og opleve klasserne og undervisningen ”indefra”. Jeg er i klassen i ca. 30 minutter og får på
den måde et fint øjebliksbillede af, hvad der foregår rundt omkring. Denne besøgsrunde har
været med til at styrke min overbevisning om, at der foregår rigtig meget spændende og super
god undervisning på skolen. Jeg har oplevet, at lærerne er meget optagede af, hvad eleverne
rent faktisk lærer, og hvordan alle elever bliver så dygtige, som de kan. Besøget i klassen danner
efterfølgende baggrund for en samtale om undervisningen og feedback til den enkelte lærer i
forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen. Tak til alle lærere for alt det spændende jeg har
fået lov at se på nærmeste hold!
Den gode tone: Siden vinterferien har vi sat et særligt fokus på
”god tone og gode omgangsformer” på skolen. Vi har taget afsæt
i én af Ullerup Bæk Skolens værdier, nemlig RESPEKT. Der er
blevet og vil fortsat blive arbejdet med respekt på alle mulige måder
i alle klasser og årgange. Det er meget vigtigt for os, at vi har et
ordentligt sprog og en god tone både blandt eleverne indbyrdes og
mellem elever og voksne. Vi vil gerne lære eleverne, at mangfoldighed er en styrke, og at vi alle
kan lære noget af hinanden. Der er selvfølgelig forskel på, hvordan man arbejder med begrebet
respekt i 0. klasse og på 6. årgang. Tak om I også som forældre vil tale med jeres børn om, hvad
det vil sige at vise respekt for andre!
Sikker skolevej: Afdelingsrådet har nedsat et trafikudvalg, der har mødtes nogle gange for at
drøfte mulige forbedringer af trafiksikkerheden omkring skolen. Dette arbejde er foreløbig mundet
ud i, at vi i ugen op til påske har haft et møde med en trafikplanlægger fra Fredericia Kommune.
Han har været ude og se på trafiksituationen, og vi drøftede, hvordan vi kan skabe endnu større
sikkerhed for eleverne. Trafikplanlæggeren vender tilbage til afdelingsrådet med sagen efter
påske. Jeg vil her blot opfordre til, at vi hjælper hinanden med at færdes hensynsfuldt i trafikken,
så det bliver så sikkert som muligt for eleverne at komme til og fra skole.
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Skolens udeområder er under stort pres. Den store grusbane ved brandvejen er netop blevet
renoveret. Banen er konstant i brug og trængte til en kærlig hånd efter mange års slid og daglig
brug. Vi søgte om tilskud til renoveringen ved Fredericia Kommune og er meget glade for, at vi
blev tilgodeset med et bidrag på 15.000 kr. til dette projekt. Derudover har vi afsat midler i budgettet for 2015 til at opgradere udeområderne på skolen. Et udvalg af medarbejdere er nedsat til at
indsamle ønsker og ideer til disse forbedringer. Vi håber dermed, at eleverne snart kan få flere
aktivitetsmuligheder i pauserne.
Videreuddannelse: D. 9. marts kom 3 lærere fra mellemtrinnet tilbage fra et spændende og
udbytterigt uddannelsesforløb. Tilbagemeldingerne er meget positive. De har fået ny viden, som
nu skal deles og omsættes i praksis. Et hold på 3 lærere fra indskolingen er af sted nu, og fra d.
4. maj begynder sidste hold i dette skoleår deres forløb. Heldigvis har vi tre dygtige rotationsvikarer, der tager over for lærerne på uddannelse. Det er Charlotte på 1. årgang, Jung på 2.
årgang og Jimmy på 3. årgang.
Linjer i udskolingen: D. 16. marts fik eleverne på 6. årgang en introduktion til de forskellige
linjer, de kan vælge at gå på i udskolingen. Det var elever og lærere fra de fire linjer, der på skift
var inde i klasserne og fortælle om undervisningen og indholdet på linjerne. Der var også god tid
til spørgsmål fra vores elever. De unge mennesker fra udskolingen gjorde det rigtig godt. Torsdag
i samme uge havde eleverne på 6. årgang mulighed for at besøge udskolingen på afd. Nørre Allé
og få afklaret de sidste spørgsmål.
Skoleårets planlægning: Planlægningen af næste skoleår er godt i gang. Vi skal blandt andet
have ansat nye lærere. Som nogle af jer ved, er der et par lærere, som i løbet af skoleåret har
fået nyt job nærmere deres bopæl. Derudover bliver Anders Holm på mellemtrinnet overflyttet til
afd. Skolesvinget fra d. 1/8. Vi har i øjeblikket et stillingsopslag ude med ansøgningsfrist d. 6/4.
Skolebestyrelsen har nedsat et ansættelsesudvalg, der straks efter påske vil gå i gang med
ansættelsesproceduren.
Skolernes sangdag 2015 løber af stabelen fredag før påske. Det er en tradition, der har eksisteret siden 2010. Sidste år deltog mere end 200.000 elever fra næsten 400 skoler over hele landet i
arrangementet. Vi er meget glade for, at vi kan være en del af denne tradition.
Tak til musiklærerne, der planlægger dagen og på forhånd øver sangene med eleverne. Jeg
glæder mig over, at der bliver sunget og spillet rigtig meget musik på skolen hver eneste dag
året rundt. Det er en stor gevinst for fællesskabet i klasserne og på årgangene.
Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig påskeferie!

Anne Bodil Jensen
Afdelingsskoleleder
Afd. Skjoldborgsvej
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Projekt Drengelæs på afd. Skjoldborgsvej
En flok på 14 drenge fra 4. årgang har i efteråret og her i perioden efter vinterferien deltaget i
"Projekt Drengelæs".
Projektet udspringer af den nye skolereform, hvor skoler, kultur og fritidsinstitutioner samarbejder
om at skabe anderledes læringsrum. Det er et forsøg, som er støttet af Kulturministeriet, hvor en
kulturinstitution som Fredericia Bibliotek kan spille en rolle i den understøttende undervisning.
Målet med projektet, der er kørt under overskriften "åbning af faglitteraturen", var: At tænde lysten
til viden og faglitterær læsning gennem oplevelsesbaserede og eksperimenterende aktiviteter.
Projektet skulle vække drengenes læseglæde og give dem lyst til at udforske faglitteraturen på
egen hånd. Det skulle inspirere dem til at udforske verden omkring dem samt give ny og spændende viden og vække lysten til at finde og vurdere information fra mange forskellige kilder.
Drengene fra 4. årgang var blevet udvalgt af årgangens lærere, der mente, at netop de kunne få
et stort og lærerigt udbytte af projektet. Drengene har fortalt, at de har følt sig lidt specielle og
været ydmyge over, at netop de var blevet valg.
Projektet blev afviklet over 2 x 4 mandage, hvor vi i samlet flok gik over til Medborgerhuset i
Korskærparken, hvor Lone Petersen og Mai-Britt Dreier Jensen fra Fredericia Bibliotek tog imod
os. Her arbejdede drengene med et fagområde, som de på forhånd havde været med til at udvælge. Der blev bl.a. arbejdet med områder inden for politik, sport, arkitektur, lande, naturkatastrofer og skriftsproget. Til hvert af fagområderne blev der arbejdet såvel med teori som
med eksperimenter.
Drengene har her efter projektets afslutning fortalt, at de specielt godt kunne lide emnet naturkatastrofer. Her lavede drengene en vulkan i udbrud, og det gjaldt om at holde udbruddet kørende længst muligt. Emnet arkitektur var også et stort hit. Her skulle drengene lave en bro, der var
mindst en halv meter lang, og den skulle kunne bære mindst 1 kg. Her havde de kun A4 papir og
almindelig tape til rådighed.
Det sidste fagområde, vi arbejdede med, var politik. Drengene skulle stifte deres eget parti, lave
et navn og et logo og finde tre mærkeområder, som de kunne "gå til valg på". På billederne ses
drengenes engagement og fordybelse i partiarbejdet.

Foruden drengegruppen på afd. Skjoldborgsvej på Ullerup Bæk Skolen har tilsvarende drengegrupper på Fjordbakkeskolen og Kirstinebjergskolen også kørt et projekt som dette.
Lise Winther Jensen, Læsevejleder
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Nyt fra fritidstilbuddet på Skjoldborgsvej 0-2. årgang
Tiden løber stærkt, skoleåret lakker mod enden, og lige om lidt er det påske. I påskeferien vil vi
kun holde åbent på Damvej, og det samme gør sig gældende i sommerferieugerne 27, 28 samt
31 og 32. Har man brug for pasning i ugerne 29 og 30, vil der blive etableret nødpasning i en daginstitution. Vi er glade for, at der skabes denne mulighed for jer forældre, som kom meget i knibe
med denne besparelse. Der er lagt et brev og en tilmelding ud på opslagstavlen på intra.
Tilmeldingen er bindende og afleveres i jeres barns fritidstilbud. Navnet på daginstitutionen vil
blive offentliggjort på et senere tidspunkt.
Gildende overgange
Vi har modtaget 38 nye små børnehavebørn, som skal prøve kræfter med SFO og skole, inden
det går rigtig løs efter sommerferien. Gruppen har etableret sig i SFOs basislokaler i formiddagstimerne, og om eftermiddagen bliver gruppen en del af den øvrige SFO. Børnene er allerede faldet rigtig godt til, og vi arbejder som udgangspunkt med at skabe relationer og venskaber mellem
børnene. Det er nyt at arbejde med glidende overgang i så store grupper, og der bliver tænkt
mange nye tanker og strategier i forhold til både struktur, indhold og organisering af aktiviteter.
Samtidig har vi sagt farvel til 32 børn fra 2. årgang, som er begyndt på Damvej. Her er der etableret en følgeordning, som man skal tilmelde sig, hvis man ønsker, at børnene skal have en voksen
ledsager fra skolen til fritidstilbuddet. Hele 2. årgang holdt et brag af en afslutning i Dinos Legeland med efterfølgende fælles aftensmad i SFOen, så det var nogle glade, men trætte børn, vi
sagde farvel til omkring kl. 20:00 samme aften.

Glade børn til morgensamling

Glidende overgang på legepladsen
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Lokalebytning
De 84 børn på 1. årgang har byttet lokaler med 2. årgang. 2. årgang som nu kun tæller 35 børn er
rykket ned til SFOs basislokaler sammen med glidende overgang og 0. årgang. Dette er dels sket
for at skabe bedre plads og rum til de nye børn om eftermiddagen, men også for at udnytte den
positive effekt det kan have, at de ældre børn kan være gode rollemodeller for de mindre børn.
Personalenyt
Tommy er vendt tilbage efter endt efteruddannelse, og vi glæder os til at nyde godt af hans nye
viden. Samtidig har vi sagt farvel til rotationsvikaren Julia Busch, som nu er sendt videre til
børnehaven Æblehaven.
Personalet i SFO ønsker børn og forældre et dejligt forår og en rigtig god påske. Husk, vi har
fællespasning for børnene på fritidsinstitutionen Damvej de 3 hverdage op til påske.

Billeder fra vores hverdag:
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Nyt fra fritidstilbuddet på Damvej 3-6. årgang
Velkommen til de nye børn i glidende overgang pr.1. marts.
Glidende overgang er for børnene starten på noget nyt med rigtig mange nye indtryk og ting, man
lige skal vænne sig til. Vi oplever, at alle er kommet godt i gang med den nye tilværelse, og vi ser
frem til mange gode timer og oplevelser sammen.
Glemt tøj
Glemt tøj og glemte effekter lægges frem i salen til afhentning i uge 16, og ikke afhentet
tøj m.m. afleverer vi herefter til genbrug.
Byggeren
Der er forår i luften, og børnene er begyndt at
komme ud i det gode vejr. Der bliver spillet
masser af fodbold, og rulleskøjter og skateboards
bliver også flittigt brugt.
Tirsdag og torsdag har vi ridning samt masser af
action og fart på, når vi kører på vores ATV.
Hver anden mandag tænder vi op i bålet og laver
bålmad i bålhuset.
En dag arrangerede vi Stjerneløb på
Byggeren, hvor der var placeret 6 poster
med opgaver, som børnene i fællesskab
skulle løse. Børnene blev delt op i hold og skulle
samlet gennem alle posterne, som bestod af teoretiske og fysiske opgaver. Børnene var meget
begejstrede for løbet og havde en fantastisk og sjov dag. Slutteligt blev der via højeste pointscore
udnævnt en 1, 2 og 3 plads med dertilhørende præmier.
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Aftenklub på Damvej
Vi har i aftenklubben de sidste tre måneders tid lavet en del forskellige aktiviteter. Hver tirsdag
har det kreative værksted været åbent med en aktivitet - vi har lavet alt fra nøgleringe til hårspænder. Det har været godt besøgt, og produktionen har kørt på højtryk.
Vi har også lavet snobrød over bål en aften, hvor vejret var godt. Ellers har
de unge lige for tiden haft medbestemmelse på, hvad der skulle ske om
aftenen, og de har gerne villet lege krone-gemme, så det har vi leget i stor
stil på Byggeren.
Vi har også haft tirsdagsdisko på opfordring og initiativ af en af de unge det var en stor succes!
Vi har også afholdt en stikboldturnering. Der var mange tilmeldte, og det gik vildt for sig med
kampråb og taktik. Børnene udviste stor interesse og valgte selv at fortsætte aktiviteten resten af
aftenen. Ligeledes blev der en aften arrangeret en pool-turnering spillet på tid. Det var rigtigt
spændende, og alle hyggede sig.
Der sker altså løbende en del i aftenklubben, så hvis du har en ide, så kom med den, så ser vi,
om det kan lade sig gøre.
Det kreative værksted
Så er det også blevet forår på tegnestuen. Vi skal male små påskeæg og klippe gækkebreve i
ugen op til påske.
Der bliver også mulighed for at klippe og klistre forårskort efter påske, så mangler du et flot
fødselsdagskort, er du velkommen til at være kreativ sammen med de andre børn på Damvej.

Vi ønsker alle en god og dejlig påske.
Mange hilsner fra
Personalet på Damvej
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Nyt fra Afd. Skolesvinget
Skolesvinget vender på hovedet
På Skolesvinget har vi siden vinterferien ”vendt skolen på hovedet”.
Formålet har været at eksperimentere med de nye elementer i Skolereformen. Målstyret undervisning har været omdrejningspunktet for alt, hvad der er blevet arbejdet med. Lærerne har
forsøgt at lave mere sammenhængende skoledage, tid til fordybelse mm.
De kendte skoleskemaer har været smidt ud og erstattet med nye fleksible skemaer.
Lærerne har fx forsøgt sig med dage, hvor de har haft samme klasse hele dagen.
Dette har bl.a. øget mulighederne for at tage på ture væk fra skolen, og mange klasser har da
også benyttet sig af dette.
2.3. årgang fortæller:
"I uge 10 og 11 har 2.3. årgang på Skolesvinget arbejdet med planeter.
Vi var på forskellige værksteder, hvor vi lærte om rummet og de forskellige planeter. På 2. årgang
lærte vi at lave en power-point præsentation, som vi fremlagde for de andre elever. Vi afsluttede
forløbet med at tage en tur til Orion Planetariet i Jels. På planetariet fik vi rumdragter på, og vores ”rumkaptajn” Lars tog os med ud i rummet. Bagefter gik vi en tur på Planetstien."

Når man lærer om rummet og planeter, så er det
nødvendigt at være klædt godt på. Her er eleverne fra
2.3. årgang trukket i rumdragterne.

Side 12

Mellemtrinnet fortæller:
"På afd. Skolesvinget har 4.-6. klasse haft Håndværk og Design-uger.
Det traditionelle skema var brudt op, og dagene bestod primært af håndarbejde, sløjd og bevægelse. Vi har arbejdet med målstyret undervisning og har været på besøg på afd. Skjoldborgsvej, hvor
vi fik lov til at låne sløjd- og håndarbejdslokalerne.
Eleverne har taget symaskinekørekort, og de har blandt andet syet huer og indkøbsnet. Vi har haft
en masse bedstemødre på besøg, der har lært børnene at strikke. Sideløbende er der blevet filtet,
lavet fingerstrik og pom-pom'er.
I sløjdværkstedet har eleverne lært at anvende relevant håndværktøj. Der er blevet fremstillet
støvleknægte, stjernetegn, tømrerknuder og skilte.
Vores oplevelse er, at det har været nogle gode, spændende og hyggelige uger. Det har
været sjovt og interessant at få lov til at fordybe sig så meget i specifikke fag."

Når der står håndværk
og design på skemaet,
arbejder eleverne på
mellemtrinnet blandt
andet med stof, garn og
træ. Og symaskiner,
strikkepinde, sandpapir,
hammer og mejsel...
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Planlægning af næste skoleår
Lige nu er min lommeregner rødglødende for at få puslespillet for kommende skoleår til at gå
op. Der skal fordeles ressourcer på de forskellige årgange, så det er muligt for lærere og
pædagoger at arbejde med holddannelse.
I maj måned holder vi informationsmøder på skolen om næste skoleår.
Informationsmøderne er:
Mandag d. 11/5 kl. 17.00 - 18.30 for kommende 1-3. årgang
Mandag d. 11/5 kl. 19.00 - 20.30 for kommende 4-6. årgang
Mandag d. 18/5 kl. 17.00 - 18.30 for kommende 0. årgang
Personalesituationen
Vi udvider til næste år pga. et stigende elevtal.
Der skal bl.a. ansættes en lærer og en pædagog til indskolingen.
Lærerstillingen er faldet på plads. Anders Holm, som lige nu er ansat på afd. Skjoldborgsvej,
starter på afd. Skolesvinget til næste skoleår.
Jeg vil gerne ønske Anders velkommen, og jeg glæder mig til samarbejdet.
Pædagogstillingen er slået op.
Afdelingsråd og LSP
Afdelingsrådet har arbejdet med LSP og har særlig haft fokus på informationer mellem skolen
og hjemmet. I samarbejde med skolens personale er der lavet en vejledning. Vejledningen
beskriver fx hvorledes der fremover skal informeres om lektier, afholdelse af forældremøder,
infomøde om Skoleintra mm.
Vejledningen træder i kraft i kommende skoleår, men kan allerede nu findes på forældreintra i
alle Skolesvingets klasser.
Tilslut vil jeg blot minde om den årlige skolefest, som vi afholder torsdag d. 21/5.
Der vil være skuespil fra 6.årgang, boder mm.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
God påskeferie til alle!

Lars Andersen
Afdelingsskoleleder
Afd. Skolesvinget
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Nyt fra fritidstilbuddet, Afd. Skolesvinget
Ny legeplads
Som mange nok har bemærket i diverse medier, har vi fået en ny skøn legeplads.
Udviklingen af byggeriet gik stærkt, men blev også overvåget af alle SFO’ens eksperter. Da byggeriet stod færdigt, var alle spændte på at tage det nye i brug, og vi må sige, at forventningerne
er blevet indfriet. Legepladsen bliver flittigt brugt både i skoletiden og SFO, samt af store og små.

Vinterferien i uge 7
Ferie er altid en hyggelig og anderledes periode. Sådan er det selvfølgelig også, selv om man
skal passes i SFO’en. Ugen på Skolesvinget bød både på tur, maddag og total afslapning. Turen
gik til ”Nikolaj for børn” i Kolding, og alle kom hjem
med nye indtryk og trætte af de nye oplevelser.
Ugen blev afsluttet med en ”total hygge med film
dag”. Alle havde en film med hjemmefra, og så blev
der valgt, hvad der skulle ses. Man nåede at se en
del af dem, samtidig med at man slængede i sofaen
og spiste snolder. En skøn uge fik en skøn afslutning.
Sommerferiepasning
Tiden flyver af sted, og inden vi får set os om, er det
tid til sommerferie. Vi har som tidligere nævnt lukket i
ugerne 29 og 30 - dog vil der være nødpasning for
tilmeldte børn i en endnu ikke bestemt daginstitution i
Fredericia.
I ugerne 28 og 31 er der fælles pasning for tilmeldte børn for Skjoldborgsvej, Damvej og Skolesvinget. Denne pasning vil foregå på afd. Damvej. Åbningstiden er som altid 6.30 til 17.00
mandag til torsdag og 6.30 til 16.30 fredag. Der vil være personale til stede fra alle 3 matrikler, så
vidt det er muligt. TILMELDING TIL PASNING I SOMMERFERIEN ER BINDENDE!
Rigtig god påske fra personalet
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Nyt fra Afd. Nørre Allé
Jeg kan sige om vores afdeling generelt, at der stadig er fart på og gang i mange positive ting.
Jeg kunne fortælle masser af gode historier fra dagligdagen i klasserne, som handler om den
ganske almindelige undervisning - det vil dog blive for omfattende at skrive her.
Skolefest
Vi var meget spændte på skolens første skolefest lige før vinterferien. Spændte på mange ting,
men vel allermest spændte på, om vi kunne lave en god fest for de unge og have en god aften.
Jeg synes, at det gik over al forventning. De unge var positive, og vi havde en god fest med en
god stemning. Vi skød lidt forbi med lidt for mange ”Popcorn-maskiner” og ”Slush-Ice-maskiner”,
men det er vel også ok, når det nu er første gang.
Der var samme aften en stor idrætsfest, hvor en del elever fra afd. Nørre Allé blev hyldet . Det var
lidt ærgerligt, at det var samme aften - det må vi rette op på til næste år.

Linjevalg for 6. årgang
Vi har haft et par arrangementer for 6. årgang i forbindelse med tilmelding og valg af linjer. Vi har
lavet en folder og afholdt to arrangementer for elever og forældre. Vi har ikke gjort tilmeldingen op
endnu, men vi er spændte på, hvordan de unge mennesker fordeler sig.
Håndværkerne indtager afd. Nørre Allé
Vi er i gang med at planlægge renoveringen af afd. Nørre Allé, hvor håndværkerne så småt
begynder at rykke ind lige efter påske. Det ser ud til, at vi får renoveret alle klasser og gange i
første runde. Det er klart, at der i sådan en periode bliver gener for os alle på forskellige tidspunkter, og at klasser skal flytte over i et andet lokale, så længe renoveringen foregår, men vi er ved at
lave en tidsplan, der sørger for så få gener som muligt. Vi tager naturligvis hensyn til 9. årgangs
afgangsprøver osv. Jeg tror, at vi bliver nødt til at sige: Der er noget, der skal være skidt, før det
bliver godt...
Vi har derudover fået bevilget til to fløje mere med nye vinduer og reparation af tre nye tage.
Vi har desuden fået en lille pulje til udearealer, og det arbejde sætter vi også i gang hurtigst
muligt. Vi er lidt trætte af sandkasse, gyngestativ og legetårn, så det vil blive fjernet som noget af
det første. Afdelingsrådet vil blive inddraget i dette arbejde på næste møde.
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Lidt fra 7. årgang
7. årgang har i den grad været i gang med at udvikle elevcafeen.
Der er blevet etableret et rigtigt salgssted med disk, kasseapparat
m.m. Der mangler stadig detaljer og indretning, men det er på vej.
Der mangler ligeledes en ”færdig” etablering af kantine/cafe miljø,
men det skal både elever og lærere arbejde videre med. Det er
indtil nu en virkelig fornem præstation af lærere og elever, og det
har betydet, at der også er bevågenhed fra mange andre steder.
Vi har været ude og præsentere caféen på en konference, og vi
har lige haft besøg fra en anden skole fra en anden kommune, og
der dukker nye op efter påske.

Lækker mad fra elevcafeen

Lidt fra 8. årgang
8. årgang er en travl årgang - det 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 lejrskole,
hvor vi spænder vidt i år. Nogle skal til København, Skagen, Sverige og til Pisa i Italien.
Op til påske har vi kørt Ung-Til-Ung, hvor ungdomsuddannelserne er talstærkt på besøg i alle
klasser, og hvor det er ungdomsuddannelserne, der står for undervisningen og vejledningen af
vores unge mennesker.
De unge bliver forhåbentlig lidt mere fokuseret på, hvad de skal og vil i fremtiden.
Lidt fra 9. årgang
Det handler mest om undervisning, forberedelse og fokus på afgangsprøverne. De første prøver
har fundet sted med prøverne i linjerne. Her har der også været stor bevågenhed, fordi det er meget nyt med linjer i folkeskolen.
Rigtig god påske til alle.

Nils Jørgensen
Afdelingsskoleleder
Afd. Nørre Allé

8. årgang tager på lejrskoler både inden for og
uden for Danmarks grænser
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Ullerup Bæk Skolen
Tlf. 7210 6240
Jan Th. Voss
Distriktsskoleleder
Tlf. 7210 5821
Pia Berg Pedersen
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:
http://www.fredericia.dk/Borger/Sider/born_unge_familie.aspx
http://www.fredericia.dk/Borger/Sider/Skoler/Forside_SkoleogUddannelse/NySkoleogUddannelse.aspx

Et godt sted at være er et godt sted at lære

