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Side 2 

Hverdagen med skolereformen 

Nu har vi arbejdet os godt og vel ind i Danmarks nye folkeskole,   

og vi øver os stadigvæk. 

Der var mange forskellige bekymringer omkring folkeskolereformen: den lange skole-

dag, det nye samarbejde mellem pædagoger og lærere, den understøttende undervis-

ning, Lektiehjælp, Skole/hjem samarbejdet m.m.  

Sammen gør vi, hvad vi kan! Og så må vi fremadrettet udvikle og forbedre vores samar-

bejde og ideer i fællesskab. Men jeg tør godt sige, at jeg er meget tilfreds med den   

indsats, som jeg hver dag oplever vores lærere og pædagoger gør. 

Eleverne har taget godt fat i det nye skoleår og arbejder, vokser og bliver klogere      

hver dag. Jeg håber, at I ind imellem diskuterer skole med jeres børn, for jeres          

interesse er guld værd. 

Uddannelse til alle lærere og pædagoger 

De næste fire skoleår bliver alle lærere og pædagoger efteruddannet i Fredericia.     

Der vil blandt andet være fokus på klasserumsledelse og inklusion. 

På Ullerup Bæk Skolen sender vi fire lærere og fire pædagoger af sted ad gangen på 7 

ugers uddannelse. Vi har ansat faste vikarer, som bliver på skolen hele året og tager 

undervisningen/pasningen  for de lærere og pædagoger, som er på uddannelse. 

Jeg håber, at I vil være tålmodige, hvis der bliver problemer undervejs. Kontakt skolens    

lærere og hjælp os med at løse udfordringerne. Vi tror på, at vi får et godt løft til                 

undervisningen, og at eleverne får stor gavn af denne indsats. 

Leder v/ Jan Th. Voss, Distriktsskoleleder 
Kære elever og forældre 

Eleverne skal på efterårsferie, og det bliver dejligt med lidt          

ekstra fritid. Husk at lufte ungerne og jer selv! 

Fredericia byder på mange gode tilbud, som man kan benytte sig af 

i efterårsferien – det kan du læse meget mere om i lokalaviserne og 

på www.fredericia.dk 

Jeg ønsker god fornøjelse med dette nummer af Skolenyt 

RIGTIG GOD EFTERÅRSFERIE 
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Ved skolebestyrelsesvalget blev følgende forældrerepræsentanter valgt: 

 

Afd. Skolesvinget 

Lotte Dohn Rix (Formand) 

Rene Larsen 

Afd. Nørre Allé 

Rikke Raahede Nielsen (Næstformand) 

Karin Lauring 

Afd. Skjoldborgsvej 

Bettina Jensen 

Nicklas Søndergaard Andersen 

Morten Wiggers 

 

Der afholdes 6 ordinære møder i dette skoleår: 

• Mandag d. 8. september 2014 

• Torsdag d. 6. november 2014 

• Tirsdag d. 6. januar 2015 

• Mandag d. 2. marts 2015 

• Torsdag d. 7. maj 2015 

• Mandag d. 1. juni 2015 

Ullerup Bæk Skolens nye bestyrelse 
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Sidste skoleår deltog alle elever, forældre og medarbejdere i en kæmpe                         

undersøgelse om vores oplevelse af skolen. 

Denne såkaldte LSP-undersøgelse gav os et vigtigt statistisk materiale,                         

som er et billede på, hvad vi gør godt, og hvad vi bør forbedre. 

Ullerup Bæk Skolens indsats: 

På baggrund af undersøgelsen vil skolen i dette skoleår gøre en målrettet indsats på   

særligt to områder. 

1. Vi vil forbedre relationerne mellem elev/elev og mellem elev/lærer/pædagog. 

2. Vi vil forbedre vores læsningsresultater og arbejde målrettet med elevernes           

udvikling af sprog og begreber. 

Afdelingsvis indsats: 

Undersøgelsen viser også resultater fra hver afdeling. Det er klart, at der er forskel på, 

hvad der skal arbejdes med lokalt. Hver afdeling skal derfor også selv vælge to områder 

for en særlig indsats. 

Klassens Indsats: 

Elevernes besvarelse i klasserne skal hver årgangsteam eller klasseteam også analysere. 

Så kan de voksne sammen med eleverne arbejde på at forbedre klassens resultater på de 

felter, som klassen selv mener er de vigtigste.  

 

Det bliver spændende at følge udviklingen og at se resultaterne, når vi i løbet af de næste 

fire år bliver testet to gange mere. 

Jan Th. Voss 

Resultat af LSP-undersøgelse 

LSP = Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis  
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Skolebiblioteket / PLUC 

PLUC er en forkortelse for "Pædagogisk Lærings- og Udviklingscenter". I daglig tale vil 

jeres børn nok mest omtale os som "Biblioteket", men PLUC dækker også over læse- og 

IT-vejledning. Det er hos os, de søger hjælp, hvis deres iPads ikke lige vil, som de vil, 

men det er også hos os, de søger viden til opgaveskrivning og finder bøger til både den 

obligatoriske læsning samt fritidslæsningen.  
 

Vi ved godt, at læsning ikke nødvendigvis har førsteprioritet hos alle vores elever, men 

vi vil gerne slå et slag for, at der bliver læst rigtig, rigtig meget, og derfor køber vi også 

gerne bøger ind efter ønske fra jeres børn. Det betyder utroligt meget for jeres børns 

muligheder i skolen, at de får læst en masse ord, og her kan alle vores bøger hjælpe. 

Men det kan I også som forældre ved at skubbe lidt til jeres unger og høre dem til deres 

frilæsning og ønsker til bøger. 
 

Har man svært ved at læse, kan vi også godt hjælpe med apps til at få skolemateriale 

læst højt, men vi hjælper også gerne med lydbøger, når klassen skal læse en bog sam-

men, så man kan få en læseoplevelse sammen med sine kammerater, selv om ordene 

ikke altid falder lige let. 
 

Biblioteket er på alle vore tre matrikler et sted, jeres børn gerne søger til for at hygge  

sig, måske få et lille pusterum, en uforpligtende snak med en voksen, men også et l 

æringssted hvor der findes og produceres en masse viden. Og for hver og én af os, der 

arbejder i de tre skolers PLUC, er det en glæde at få lov til at skubbe jeres børn både 

lærings- og læsemæssigt. 
 

På vegne af de tre biblioteker:  

Marianne Tirsbæk Lund, Afd. Nørre Allé 

Læsebamserne. Vasket, hængt til tørre 
og klar til at høre nye historier... 



Nyt fra Afd. Skjoldborgsvej 

Efterårsferien er lige om hjørnet, og det første kvartal af skoleåret 2014-15 med den nye 

skolereform er allerede gået. Mange ting er nye i dette skoleår, men alle er gået til opga-

verne med krum hals. For eleverne er skoledagen blevet længere, og de møder nye fag 

og andre måder at arbejde på.  Intentionerne i skolereformen gennemføres ikke fra den 

ene dag til den anden, men vi vil løbende udvikle og evaluere på måden at holde skole 

på. Vi vil have et vedvarende fokus på, at eleverne hele tiden lærer så meget, som de 

kan, og at de trives i skolen. Trivsel og læring skal gå hånd i hånd.  

I det følgende vil jeg fortælle lidt om, hvad vi er optaget af lige nu. 

Lærer-pædagogsamarbejdet er et af de områder, som har et særligt fokus. Pædago-

gerne i Fredericia Kommune skal varetage halvdelen af den understøttende undervis-

ning. Det betyder, at det er pædagoger, der i nogle af timerne står for undervisningen. 

Det gælder alle klassetrin. Det nye er, at pædagogerne står alene med et hold eller en 

klasse, hvor de tidligere oftest var med som en ekstra voksen i klassen.  

Vi har en meget lang tradition i indskolingen med at lærere og pædagoger samarbejder. 

Den erfaring trækker vi på, og samtidig vil vi udvikle og nytænke samarbejdet på de     

forskellige årgange.  

Den understøttende undervisning indeholder bl.a. motion og bevægelse, lektiecaféen, 

faglig fordybelse, de timeløse fag – f.eks. færdselslære og klassens tid. Mulighederne er 

mange på dette område, og jeg kan fortælle jer, at vi kun lige er kommet i gang.  

Lektiecaféen er frivillig i dette skoleår, og derfor er den skemalagt i slutningen af dagen.  

I indskolingen er der deltagelse af stort set alle elever, mens der på mellemtrinnet har 

været en del frameldinger. På mellemtrinnet planlægges lektiecaféen lidt forskelligt.   

Nogle årgange har forsøgt at give hjælp til dansk og matematik i forskellige lokaler, mens 

der på andre årgange læses lektier i klasserne, hvor eleverne modtager hjælp af den   

lærer/pædagog, der er der den pågældende dag. Vi følger udviklingen nøje. 

Motion og bevægelse fylder en del i skoledagen. Vi er forpligtet til at give eleverne 45 

minutters motion og bevægelse i gennemsnit om dagen. Noget af det bliver opfyldt i 

idrætstimerne, og andet foregår som bevægelse i fagene eller på nogle årgange på et 

bestemt tidspunkt på dagen. Vi trækker mange erfaringer med fra idrætsskolen. Hele  

matriklen er hver dag i spil til mange forskellige bevægelsesaktiviteter, og langt de fleste 

elever nyder at bevæge sig. 
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Skole i 200 år: I 1814 underskrev Kong Frederik d. 6. en skolelov, der gav alle børn i 

Danmark ret og pligt til at gå i skole i 7 år. Dette jubilæum fejres over hele Danmark. Op 

til efterårsferien har vi haft temauge, hvor vi markerede folkeskolens 200 års fødselsdag. 

Der var planlagt rigtig meget spændende undervisning, hvor eleverne på forskellig vis har 

fået kendskab til, hvordan generationer før dem har gået i skole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverne stillede pænt op på række i skolegården,                                                                              

inden skoledagen startede 

 

Indskrivning af elever til 0. årgang til august 2015 kommer som de foregående år til  

at foregå digitalt. Vi inviterer til et informationsmøde på afdeling Skolesvinget mandag d. 

10. november kl. 17-18.30. og på afdeling Skjoldborgsvej onsdag d. 12. november kl.    

17-18.30. Der vil være samme program begge aftner. 

 

Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig efterårsferie! 
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Anne Bodil Jensen    

  Afdelingsskoleleder  

Afd. Skjoldborgsvej 
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Naturfagsfestival 2014 

12 søde og dygtige børn fra 2. og 3. årgang fik i uge 39 fornøjelsen                                

af at være naturfagsambassadører for en dag. Faktisk drejede det sig                             

om to dage, hvor de fik lov til at prøve kræfter med kunsten at lære fra                              

sig inden for naturfag. Vi mødtes to gange i ugen før for at hilse på                                      

hinanden og blive skarpe på, hvad vi skulle præsentere. Foran os lå                                 

en opgave, der krævede en stille hånd og et stort overskud. 

Ca. 400 børnehavebørn skulle besøge Madsbyparken, halvdelen tirsdag og halvdelen 

torsdag. Her skulle vi så stå klar begge dage med 6 aktiviteter, som vi skulle introducere 

for børnene. Der blev lavet tre undringsforsøg med solceller, der blev leget med børste-

robotter og solcelledrevne møller, og der blev farvet små farvehjul, som kunne sættes på 

møllerne, så man kunne opleve, at farverne blandede sig sammen. Der blev også lavet 

tre bevægelsesaktiviteter, hvor sjove lege med solen var tema. Legene var blevet til i 

fællesskab med vores dygtige ambassadører, som var rigtig gode til at komme med kon-

struktive idéer. 

Tirsdag var vi klar med flotte gule T-shirts, godt humør og mange forventninger. Vi skulle 

op på scenen og synge "Det er sejt at være nørd" fra DR1s program "Lillenørd". Natur-

vejleder Bjarne fik os præsenteret, og i gang kom vi. 

Der var meget at se til, og vi fik virkelig lavet noget alle sammen. De små børn syntes, at 

det var rigtig sjovt, og der blev grinet, afprøvet og spurgt en masse. Vores naturfagsam-

bassadører fik stor ros af de fremmødte pædagoger for deres evne til at forklare tingene 

på en meget pædagogisk måde. Det var dejligt at se, at de tog opgaven til sig og gjorde 

dagen særlig for alle de små børn. 

Tirsdagen sluttede med et fantastisk kemiforsøg, hvor børn fra 9. klasse på Erritsø Fæl-

lesskole kom og viste frem, hvad de kunne, så alle de små børn og naturfagsambassa-

dørerne kunne se, hvor dygtige de kan blive engang. 

Torsdag var vejret en lille smule mere drillesygt pga. regnskyer og knapt så meget sol-

skin. Dog fik vi alligevel endnu en rigtig dejlig dag ud af det, med forventningsfulde og 

glade børn som fik masser af ros. 

 

Tusind tak til de dejlige og meget engagerede                                                             

unge mennesker fra 2. og 3. årgang! 

 

Jannie Smilow, Naturfagsvejleder på Afd. Skjoldborgvej 



Nyt fra SFO, Afd. Skjoldborgsvej 0. til 2. årgang 

Nu går sommeren på hæld, og vi har haft en fantastisk sommer med masser af godt vejr 

og spændende ture ud af huset. I sommerferien var vi sammen med børn og voksne fra 

SFOen fra Afd. Skolesvinget, og denne periode bød også på sjove aktiviteter og fælles 

ture. 
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                 Vandleg i skolegården                                                             De voksne har det også sjovt 

Fælles tur til Middelfart og under Den gamle Lillebæltsbro 

Efterårsferien 

I uge 42 holder SFO fælles feriepasning på Damvej. Vi glæder os meget til at indtage de 

”nye” lokaliteter, og flere af børnene har allerede været på besøg en eftermiddag sammen 

med deres voksne fra SFO. Vi glæder os alle til at være sammen med både børn og voksne 

fra de to matrikler. 



Nyt om ledelsen 

Bente Hedemann (vores nye fritidsleder) har flyttet sit kontor fra Damvej til Skjoldborgsvej. 

Hun har nu fået sig indrettet i Brittas gamle kontor, og vi nyder at have fået vores nye fælles 

leder tættere på. 

Lisbeth har været udlånt til SFO Afd. Skolesvinget to eftermiddage i ugen som pædagogisk 

afdelingsleder og vil fortsætte med dette, indtil lederen derfra vender tilbage efter sin           

sygeorlov. 

Vi får nye garderober 

Vores gaderober til børnene er ved at blive renoveret. Det har længe været et stort ønske, da 

flere af bundstængerne var gået i stykker. 

Understøttende undervisning 

Pædagogerne er også kommet godt i gang med den understøttende undervisning i skolen. 

Blandt andet har pædagogerne fra 0. årgang gennemført et trafikkursus, hvor børnene er  

blevet undervist i, hvordan man skal passe på sig selv i trafikken. Alle, der har gennemført, 

har fået et gå-diplom. 

0.årgang er også blevet introduceret til iPads, hvilket har været det helt store hit. 

Vi skal ud i trafikken til gå-prøve 

iPad-undervisning 
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SFOs værksteder 

De kreative værksteder i SFO er ligeledes i fuld gang igen. Børnene maler, limer og klip-

per, og de seneste hits er små glasplader med mosaikker samt de små kulørte gummi-

bånd, som hækles/strikkes til fine armbånd. 

2. årgang 

2. årgang har fået indrettet og taget deres nye lokaler i brug. Børnene har stadig festsalen, 

men har også indviet de to hemse, som ligger i 2. årgangs område, og har desuden fået 

plads til et bordtennisbord. Det er blevet rigtig godt, og børn og voksne stortrives i deres 

nye omgivelser. 

                           Så er der gang i elastikkerne                                                          Besøg af 0. årgang 

Pernille Aabom 

Leder af fritidstilbud 
Afd. Skjoldborgsvej 
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Nyt fra fritidstilbuddet på Damvej 

På Damvej er der mulighed for: 

 Sjov og ballade  

 Kreativitet og aktiviteter 

 Udeliv, dyrehold, ridning 

 Idræt, leg, ture ud af huset  

Charlie og Bella  
Byggelegepladsen 

Byggelegepladsen er Damvejs store legerum i det fri, hvor der er rige muligheder for fysisk 

leg og aktiviteter. Her er forskellige dyr – f.eks. kaniner, fugle, marsvin, høns og heste. 

Børnene er med til at passe dyrene, og tirsdag og torsdag rider vi på vores to heste.     

Ridningen foregår på en lukket bane og kun under opsyn af vores ridelærer. 

 

Derudover er her mulighed for at spille fodbold, basketball og rundbold. Man kan også   

køre på ATV'er, mooncars, rulleskøjter, skateboard mv. Både ridning og kørsel kræver en 

forældretilladelse.  

Byggerhusene 

Børnene har også mulighed for at bygge huse og  

ellers hygge sig rundt omkring på de mange lege-

redskaber. En gang imellem laver vi mad over bål og 

hygger os i bålhuset.  

De kreative værksteder 

På de kreative værksteder er der forskellige aktiviteter, hvor børnene kan fordybe sig med 

de spændende emner en uge ad gangen. Der laves en plan over de kreative aktiviteter ud 

fra børnenes ønsker og aktuelle nyheder inden for de kreative områder. 

Det handler bl.a. om at male og tegne på forskellige materialer, så som lærreder, æsker og 

glas. Desuden arbejder vi med tekstile udtryk, hvor vi syr i hånden og på maskine, og til 

smykkefremstilling bruger vi forskellige perler, vikletråd og knyttetekniker og meget mere. 

pool, bordtennis og alverdens brætspil, bygge med lego eller spille PS3 og Wii. 
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Pool turnering 2014 

På Damvej har vi i løbet af september afholdt pool turnering. Der var stort tilslutning 

blandt børnene – især drengene var ret vilde med ideen, og i alt 30 børn deltog.          

Turneringen strakte sig over et par uger, og endelig kunne vi kåre pool mesteren 2014, 

der med sine to billetter til badeland kunne række hænderne i vejret og lade sig hylde af 

alle tilskuerne. 

 

I musik er der mulighed for: 

 Individuel og hold undervisning på instrumenter 

 Samspil   

 Karaoke 

 Mindre produktion af CD indspilning En hyggelig aften i musik 
i junioraftenklubben 

Diskoaften på Damvej 

Tirsdag d. 23. september havde vi i aftenklubben Mini-diskotek for at få et par fysisk akti-

viteter inkluderet på en sjov og social måde. Vores to pædagogstuderende Camilla og 

Yusuf  spillede fed musik hele aftenen fra vores dj anlæg. 

Vi fandt på en masse sjove lege som bl.a. limbo og stole stopdans, og senere på aftenen 

var der Just dance på Wii, hvor man skal prøve at danse så nøjagtigt, man kan, til de  

moves der nu vises fra Wii konsollen op på skærmen.  

Et par af børnene var udklædte og pyntet op til aftenen, hvilket var dejligt, og diskoafte-

nen i sig selv var en stor succes.  
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Nyt fra Afd. Skolesvinget 

9 uger med ny skolereform 

Så nåede vi efterårsferien, og de første 9 uger 

med den nye skolereform er nu gennemført. 

Det nye i skolereformen, som fylder mest på 

Afd. Skolesvinget, er den understøttende      

undervisning. 
 

Vi har valgt at organisere os, således at denne 

undervisning falder sidst på dagen. I både indskoling og mellemtrin ligger der et bånd sidst 

på dagen, hvor eleverne skifter mellem  lektiehjælp og bevægelse og motion. Undervisnin-

gen bliver dækket af både lærere og    pædagoger. Lektiehjælpen er frivillig for eleverne at 

deltage i, men alligevel er det kun   ganske få elever, der har valgt dette fra.  
 

I skolereformen er det bl.a. fremhævet, at skolerne og lokalsamfund skal samarbejde.  

Vores første projekt på Afd. Skolesvinget er et samarbejde mellem den lokale præst Ole 

Engborg og skolen, hvor vi i 3. klasse samarbejder om Minikonfirmandundervisning.       

Undervisningen kommer til at ligge fra uge 43 og kommer til at foregå delvis i skoletiden   

og i fritiden. 

Dernæst har nogle af vores klasser besøgt en økologisk have ved en af vores forældre. 

Jeg håber at kunne etablere flere af disse små partnerskaber. Jeg vil derfor gerne opfordre 

forældre og andre, som skulle have gode ideer til samarbejde med skolen, om at tage   

kontakt til skolen. 

Vi har også haft vores første møde med BPI (Bredstrup/Pjedsted Idrætsforening), og jeg 

håber også på at kunne få sat forskellige samarbejdsprojekter i gang her. 
 

Skole-hjemsamarbejdet / Cafemøder 

De første cafemøder er gennemført i flere klasser, og jeg håber, at forældrene oplever,      

at forældresamarbejdet hermed er blevet udvidet. Cafemøderne erstatter ikke skole/hjem-

samtalerne, som vi afholder i efteråret, men de skal tværtimod ses som en udvidelse af 

samarbejdet mellem skolen og hjemmet. 

Nye legepladser til Skolesvinget: 

Vi blev rigtig glade på skolen, da Fredericia Byråd godkendte                                            

afdelingsrådets og skole-bestyrelsens ansøgning om at lave to                                              

nye legepladser, der delvist er finansieret at sponsorer. Firmaet                                              

INDU har fået opgaven med at etablere legepladserne. I disse dage afholder vi de sidste 

møder med INDU, og jeg håber snart at kunne melde ud, hvornår legepladserne står klar. 

Helt præcist vil der blive lavet en ny legeplads ved SFO og en i skolegården. 
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Forskellige renoveringsprojekter 

Der er flere renoveringsprojekter i gang i øjeblikket på Skolesvinget.                                        

I sommerferien fik vi nye vinduer i store dele af indskolingen, kontoret                                         

og ved gymnastiksalen. Udover at det pynter på skolen, betyder det                                   

også meget for indeklimaet i klasseværelserne. 

Lokalet ved det gamle folkebibliotek er ved at blive renoveret og skal efterfølgende bruges 

til lærerarbejdspladser. Jeg forventer, at dette står klar til uge 43. Indtil det står klar, bruger 

vi et klasselokale til arbejdspladser for lærerne. 

Børnene skal også kunne se, når de arbejder på skolen. Derfor går vi efter efterårsferien i 

gang med at skifte lysarmaturer i det meste af SFO, i to klasseværelser og på gangarealer.   

Alle disse mindre renoveringsprojekter har til formål at skabe de bedste betingelser og ram-

mer for børnenes læring. 

LSP undersøgelsen 

I starten af dette kalenderår deltog alle elever, forældre og personalet i en stor kortlæg-

ningsundersøgelse; LSP. Denne undersøgelse er nu blevet offentliggjort, og på Afd. Skole-

svinget har vi valgt følgende overskrifter for vores indsatser: LÆRING og RELATIONER. 

Alle klasser skal nu igangsætte indsatsområder under disse to overskrifter. Jeg glæder mig 

til at følge arbejdet med disse indsatser. Indsatsområderne kan være forskellige fra klasse 

til klasse, alt efter hvad klassens resultater viser. 

Afdelingsrådet på Skolesvinget er nu på plads 

Vi havde vores første møde tirsdag d. 7/10, og afdelingsrådets medlemmer er: 

 Rene Vænnerstrøm 

 Lotte Rix 

 Michael Deleuran 

 Stefan Nüchel 

 Thomas Jensen 

 Joan Anderson 

 Dorte Lindbjerg 

Rene og Lotte sidder også i Skolebestyrelsen. 

Henrik Mikkelsen er valgt blandt medarbejderne. 

Afdelingsrådet vil bl.a. skulle arbejde med LSP-undersøgelsen, hvor indsatsområdet her 

specielt vil gå på skole/hjemsamarbejdet. 



Traditionen tro slutter vi uge 41 af med motionsløbet fredag d. 10/10.  

Husk også vores juleklippedag sidste fredag i november (d. 28/11),                                 

hvor forældre og bedsteforældre er meget velkommen på skolen. 

 

Jeg vil gerne ønske alle en god og velfortjent efterårsferie! 

Tak for godt samarbejde til elever, forældre og personale. 

Side 16 

Elev der har skrivning i stedet for dansk 

Emneuge uge 41 

I uge 41 fejrede vi 200 års fødselsdag for skolepligten i Danmark. På Skolesvinget ar-

bejdede alle klasser hele uge med ”skolen i gamle dage”. I uge 41 var mange af de 

fag, som vi kender i dag, erstattet af fagene som de var i gamle dage. Matematik blev 

til Regning, Dansk blev til Læsning og Skrivning, Musik blev til Sang, og Idræt hed i 

denne uge Gymnastik. 

I uge 41 var blyanterne skiftet 
ud med blæk og pen 

Lars Andersen 

Afdelingsskoleleder 

Afd. Skolesvinget 



Side 17 

Nyt fra SFO, Afd. Skolesvinget 

Bente Hedemann 

Leder for fritidstilbud i                               

Ullerup Bæk Distriktet 

Vi er begyndt at gå tidligere i SFO’en om    
morgenen, og der hygges inden skolestart. 

Vi har indkøbt materialer og skabeloner   
til mandala tegninger, og der bliver      

arbejdet koncentreret. 

Nyt om personalet 

Mens Morten er fraværende, vil Lisbeth Møller løfte opgaven som pædagogisk leder i 

SFO. Hun vil være i SFO’en  et par gange om ugen. Lisbeth er også i SFO på afd. 

Skjoldborgsvej. 

Tina Kjærgaard er desværre stoppet, så vi har ansat Gitte Søe i et vikariat foreløbigt 

frem til 31.12. 2014. Velkommen til hende. 
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Nyt fra Afd. Nørre Allé 
Velkommen til skoleåret 2014/15 

Det er jo i den grad et skoleår med rigtig mange spændende og nye arbejdsopgaver. Den 

største er uden tvivl arbejdet med skolereformen. Jeg synes, at vi har fået en god start, 

men implementeringen af skolereformen er en proces, der først lige er startet, og som det 

vil tage lang tid at få helt på plads. Vi arbejder på sagen… F.eks. arbejder vi hele tiden på 

at udvikle lektiecaféen. Eleverne har mulighed for at gå i lektiecafé 2 timer ugentligt. Vi har 

jo valgt, at I som forældre skal framelde elever, fordi jeg synes, at det er vigtigt, at forældre 

og elever tager stilling til, om lektiecaféen er noget, som eleven skal deltage i. Vi har i star-

ten valgt ikke at være for skrappe med til- og framelding, så eleverne kommer mere frit i 

lektiecaféen. Vi arbejder ligeledes på at målrette lektiecaféen, så eleverne går til en lærer, 

der kan hjælpe dem med de fag, hvor de har lektier.  
 

UEA-undervisning 

UEA står for Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.                              

Der er inden for dette område også sket ændringer med en ny vejledningsreform: 

Uddannelse og job er et obligatorisk emne fra 0.-9. klasse. Emnet skal udfordre eleverne 

på deres uddannelsesvalg og styrke deres uddannelsesparathed. Målsætningen er, at 

mindst 95 % af en ungdomsårgang påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.  

Uden at gå for langt ned i detaljerne i dette nyhedsbrev kan jeg oplyse, at Uddannelse og 

Job danner grundlaget for den vejledning, som UU-vejlederne tager sig af. Med vejled-

ningsreformen har man indført en fokuseret vejledningsindsats, som betyder, at alle ud-

dannelsesparate elever (ca. 80 %) skal klare sig med kollektiv vejledning og e-Vejledning. 

De ikke-uddannelsesparate elever (ca. 20 %) får derimod en fokuseret vejledningsindsats, 

som blandt andet indeholder individuel vejledning, gruppevejledning og obligatorisk bro-

bygning i 9. klasse.  

Fremover skal uddannelsesparate elever sammen med deres forældre selv tilmelde sig til 
ungdomsuddannelse via optagelse.dk. – men vi fastholder, ligesom i år, at man får en 

grundig orientering om dette på 8. årgang. 
 

Ungemiljø 

I forbindelse med beslutningen om at omstrukturere klubområdet blev det også besluttet, 

at der skulle være et ungemiljø på Nørre Allé.  

Idéen er at lave et miljø, der kan fungere som læringsmiljø i skolens åbningstid, og som 

samtidig kan bruges af den samme gruppe unge om aftenen, når klubben er åben. Klub-

ben er hermed flyttet over på skolen, og vores fællesrum er det centrum, som de unge mø-

der ind til. 

Ungemiljøet har åbent for alle hver onsdag og torsdag fra kl. 18.30-21.30, og det er kendte 

pædagoger, der varetager opgaven, for de er i forvejen med i den understøttende under-

visning på skolen om formiddagen. 

Side 18 
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Renovering af Nørre Allé 

Det er med stor glæde, at jeg kan fortælle, at Fredericia Byråd har besluttet at afsætte fem 

mio. kr. til en indvendig renovering af Nørre Allé og Frederiksodde. Vi er meget glade for 

denne beslutning, og vi er spændte på, hvordan det skal klares… 
 

Udearealer  

Skolegårde m.m. trænger til en ”ordentlig tur”, en gennemgribende                                  

renovering og omlægning. Det er efterhånden et kendt fænomen på                                        

mange skoler, at det har været svært at få prioriteret disse områder. 

Vi har f.eks. stadig de gamle legepladser med sandkasser osv.   

Vi har forskellige tanker om, hvordan vi vil udnytte disse områder. 

Flere steder  kan bruges i undervisningen/pauser, f.eks. at kunne 

sidde og arbejde, sidde og hygge sig, flere boldbaner osv. - der er masser af muligheder. 

Nu er vi ved at være færdige med hele opgravningen rundt om skolen i forbindelse med 

udskiftning af kloakken – og vi er lige nu ved at få udskiftet vinduer i Østergade. Dejligt, at 

der sker noget. 
 

Elevcafé  

Vi mangler stadig at få nogle tilladelser ”i hus”, før vi kan lave det afgørende ”hul i muren”. 

Men forberedelserne er i fulde omdrejninger på 7. årgang. Der er mange ting, der skal for-

beredes, og lærerne er godt i gang sammen med 7. årgang.  – f.eks. øver de sig i køkke-

net, lærer om sundhed og hygiejne, organiserer indkøb og meget mere.  

Lærerne samarbejder med en sundhedskonsulent fra Rådhuset og Fødevarestyrelsen. 

Jeg glæder mig til at kunne annoncere starttidspunktet for den nye Elevcafé. 
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Jeg ønsker alle en god efterårsferie! 

Nils Jørgensen 

Afdelingsskoleleder                                                                                                  

Afd. Nørre Allé   

Skolernes Motionsdag 

Klar, parat…   
           START 



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 efterårsferie! 

FREDERICIA KOMMUNE 

Ullerup Bæk Skolen 

Tlf. 7210 6240 

 

Jan Th. Voss 

Distriktsskoleleder 

Tlf. 7210 5821 

 

Pia Berg Pedersen 

Administrativ leder 

Tlf. 7210 5822 


