ULLERUP BÆK SKOLEN
SKOLENYT
OKTOBER 2022 ÅRGANG 11 NR. 39

Leder v/ Distriktsskoleleder Jan Th. Voss: side 2
Gå direkte til siden, klik her!

Nyt fra afd. Skjoldborgsvej: side 3
Gå direkte til siden, klik her!

Nyt fra afd. Skolesvinget og Skovlodden: side 13
Gå direkte til siden, klik her!

Nyt fra afd. Nørre Allé: side 16
Gå direkte til siden, klik her!

Nyt fra Skolebestyrelsen: side 17
Gå direkte til siden, klik her!

Kontaktoplysninger: side 18
Gå direkte til siden, klik her!

Side

Leder v/ Distriktsskolelederen
Kære elever, forældre og medarbejdere
Jeg sidder og kigger ud af vinduet på mit kontor og tænker.
Efterår – allerede? – Hvor blev dog tiden af, vi er jo lige
startet!
Men farverne skifter, og de grønne blade bliver opblandet
med gule, røde og brune blade.
Måske er det den lange varme sensommer, som snyder mig?
Så nu skal vi altså på efterårsferie.
Jeg håber, at I alle sammen får en rigtig god uge med hinanden derhjemme! ;)
Ny skolebestyrelse
Skolen har fået en ny skolebestyrelse (se præsentationen på side 17).
Vi har fået en meget dygtig og engageret ny forældregruppe, som er valgt ind
til at støtte op om skolen.
Vi har allerede mødtes flere gange, og vi ser frem til samarbejdet.
Børne- og skoleområdet slap nådigt gennem kommunens sparekatalog
Det er politisk velvilje omkring opgaverne i skolerne med børn og unge i Fredericia. Derfor er mange af de mulige spareforslag, både i skolerne og i vores
fritidstilbud, blevet fravalgt, og det betyder faktisk meget vores fremtidige
hverdag. Det betyder meget for børnene!
Tak til politikerne!
Afdeling Skolesvinget er nu færdigrenoveret
Læs inde i bladet om børn og medarbejderes store glæde over, at Skolerenoveringen blev gjort helt færdig og om livet i afdelingen, som nu fremstår som
topmøderne skolearkitektur både ude og inde.
Det er helt fantastisk!

Rigtig god efterårsferie!

Venlig hilsen
Jan Th. Voss
Side 2

Nyt fra afd. Skjoldborgsvej
Vi har haft en rigtig god start på skoleåret 2022/2023. En flok friske elever mødte frem efter sommerferien med ny energi og klar til et nyt skoleår. Medarbejderne mødtes ugen før eleverne og
havde en rigtig god og effektiv forberedelsesuge, hvor der blev lagt sidste hånd på årsplanerne,
forberedt masser af spændende undervisning, holdt kurser og meget mere.
Alle årgange har holdt forældremøder. På 5. årgang var elever og forældre inviteret sammen til et
alternativt klasseforældremøde med fælles spisning og efterfølgende ”dialogspil” for både elever
og forældre. Der var stor tilslutning til disse forældremøder. Lærergruppen vil arbejde videre
med, hvordan vi kan udvikle måden at holde forældremøder på.
Samarbejde med Børne- og undervisningsministeriet
”Sproglig opmærksomhed i alle fag” og ”Demokrati og medborgerskab” er overordnede temaer
for et samarbejde med Børne- og undervisningsministeriet i dette skoleår. Vi skal blandt andet
have fokus på, hvordan vi kan arbejde med elevernes ordforråd og sprogforståelse i alle fag. Derfor har vi fra skoleårets start igangsat en systematisk indsats - ”Det sproglige kvarter”- som handler om, at alle klasser hver dag får 15 minutter med sproglege og sprogaktiviteter i relation til det
faglige stof i undervisningen. Målet er, at elevernes sproglige kompetencer og sprogforståelse
øges. Vi har tilknyttet 2 pædagogiske konsulenter fra undervisningsministeriet, som skal vejlede,
give sparring og komme med den nyeste viden på området. Et spændende arbejde er allerede i
gang og meget mere venter.
Indskrivning til 0. årgang august 2023
På denne tid af året sender vi informationer ud til forældre, der har børn, der skal begynde i 0.
klasse til 1. august 2023. Mandag d. 3.10. var der online infomøde for forældre til skolestarterne.
Desuden glæder vi os rigtig meget til at åbne skolen tirsdag d. 25. oktober kl. 15-17, hvor alle
kommende elever til 0. årgang sammen med deres forældre kommer på besøg. Der er åbent på
biblioteket, i klasserne på 0. årgang og i SFO-lokalerne. Vi håber, at rigtig mange vil komme for at
se skolen og få en snak med lærere og pædagoger om den kommende skolestart.
Afdelingsrådet
Afdelingsrådet har holdt det første møde i dette skoleår. Tak til alle jer forældre, der er blevet
valgt til det nye afdelingsråd og tak for jeres engagement og god energi på mødet. Vi glæder os til
samarbejdet. Afdelingsrådet har valgt Per Gaston Nielsen som formand og Katrine Bach Hove
som næstformand.
Foredrag ved Børns Vilkår onsdag d. 26.10. 2022 kl. 18.30-20.00 på Skoletorvet
Afdelingsrådet har arrangeret et foredrag med titlen ”Børns digitale liv” for forældrene i 2. og 3.
klasse. Der 50 pladser til foredraget med tilmelding efter ”først-til-mølle- princippet”. Hvis ikke
der bliver fyldt op med forældre fra 2. og 3. årgang bydes foredraget ud til flere årgange. Hold øje
med AULA efter efterårsferien
Personale
Lige før sommerferien fik vi ansat Theresa Rømer i et årsvikariat på 3. årgang. Henover sommerferien fik Katrine Jakobsfeld en ny funktion på skolen. Ramus Mikkelsen er derfor ansat som årsvikar fra d. 1.9. på 5. årgang. Desuden har vi ansat Jacob Lauritzen som ny afdelingsleder på mellemtrinnet, og Louise Melgaard som barselsvikar på 1. årgang. Tag rigtig godt imod
Theresa, Rasmus, Jacob og Louise, når I møder dem.
Til sidst vil jeg ønske alle elever, forældre og medarbejdere
en rigtig god efterårsferie!
Anne Bodil Jensen
Afdelingsskoleleder

Side 3

Et nyt kapitel venter
Efter et godt og meget spændende arbejdsliv i folkeskolen i Fredericia i mere end 27 år - heraf de
sidste 14 år som leder på Skjoldborgsvej - har jeg valgt at gå på efterløn fra d. 1. januar 2023.
Jeg ved, at jeg kommer til at savne skolen, eleverne, det konstruktive og inspirerende samarbejde
med alle lærere, pædagoger, lederkollegaer og med jer forældre, som jeg gennem mange år har
haft et godt og positivt samarbejde med.
Det har været en fantastisk rejse!
Jeg er sikker på, at I alle vil passe godt på eleverne og videreudvikle skolen, så Ullerup Bæk Skolen
altid vil være et sted med højt til loftet og et sted, hvor der er plads til alle.
Venlig hilsen og tusind tak fra
Anne Bodil Jensen
Afdelingsskoleleder
Afdeling Skjoldborgsvej

Ny afdelingsleder på Skjoldborgsvej
Jeg hedder Jacob Lauritzen og er tiltrådt som afdelingsleder på afdeling Skjoldborgsvej d. 1/9
2022. Jeg er 45 år gammel og bor i Strib sammen med min kone og vores 4 drenge. Såvel drengene som jeg går meget op i fodbold, så det fylder en masse derhjemme. Vi spiller, snakker og ser
masser af fodbold.

Jeg er uddannet folkeskolelærer, men har brugt de sidste 17 år i efterskoleverdenen på en gymnastik- og idrætsefterskole. Først som lærer, hvor fodbold fyldte rigtig meget af min hverdag, og
sidenhen som leder med pædagogisk fokus. Det har været en spændende og lærerig tid, men nu
var det tid til at prøve noget nyt. Derfor er jeg rigtig glad for at være startet her på Ullerup Bæk
Skolen, og jeg er blevet taget rigtig godt imod af alle – både børn og voksne.
Jeg er leder for mellemtrinnet på Skjoldborgsvej samt Idrætsskolen og glæder mig til samarbejdet
med de ansatte, elever og forældre.
Venlig hilsen
Jacob Lauritzen

Side 4

Skole-OL: “Fantastiske skoleOL dage på Ullerup Bæk Skolen”
Rekordmange elever fra hele Fredericia deltog i årets 3 skoleOL stævnedage.
Fredericia Atletik Forening afholdt i samarbejde med Ullerup Bæk Skolen afd. Skjoldborgsvej endnu en gang atletikstævner inden for rammerne af skoleOL projektet, hvor klasser fra forskellige
skoler dyrker fællesskabet, mens de konkurrerer mod hinanden i forskellige discipliner.
Konkurrencerne foregik over 3 dage, med én dag til hver årgang fra 4. - 6. klassetrin. Ti 4. klasser
og ni 5. klasser deltog på Skjoldborgsvej, mens hele femten! 6. klasser var med - det betød, at
stævnet for 6. årgang blev flyttet til Firmasportens baner på Hannerup Engvej, for at alle kunne
være med :D
Vinderklasserne, der skal repræsentere Fredericia til landsfinalen i Billund i juni 2023, blev 4a fra
Ullerup Bæk Skolen, afd. Skolesvinget, 5e og 6f fra Ullerup Bæk Skolen, afd. Skjoldborgsvej. De to
sidstnævnte gentog sejrene fra sidste år og skal nu repræsentere Fredericia for anden gang.
Kæmpestort TILLYKKE til jer :D
Stævnerne er blevet gennemført med stor og vigtig hjælp fra elever på Skjoldborgsvej 5. og 6.
årgang, der har fungeret som dommere/ officials, og lærer Anders Holmgård Jensen, der som
speaker bandt dagene sammen på festlig vis, med musik og løbende informationer og opdateringer.
Det samlede deltagerantal endte med i alt 798 deltagere fra de 3 årgange, 34 klasser fra 7 skoler tak for en helt fantastisk opbakning!! Vi håber, det lykkes at gentage succesen til næste år!
Jimmy Hesselbjerg
Fredericia Atletik Forening & Ullerup Bæk Skolen, Skjoldborgsvej
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Byg og Hyg
Torsdag den 25. august var 6.C til Byg og Hyg i Bülows-Makerspace. Solen skinnede, og vi tog derned med et smil på læben og lad os sige nogenlunde raske skridt. Da vi kom derned, fik vi en
introduktion. Vi fik bl.a. at vide, at vi skulle rundt til nogle stationer og prøve forskellige jobs.

Opgaverne
Vi blev delt ind i nogle forskellige grupper.
Da vi blev delt ind i grupperne, fik vi fortalt, hvad vi skulle gøre, og hvor vi skulle hen. Nogle skulle
starte med at være skræddere, og andre skulle prøve at være tømrere. Der var også andre ting
som elektrikere, SOSU, brolægger og arkitekt. Alle fik selvfølgelig lov til at prøve alle tingene. Man
havde 20 min. ved hver station.
Henne ved skrædderne fik vi en masse forskellige slags stof, som vi kunne lave en hel masse
outfits på en stofdukke med. Ovre ved tømrerne fik man nogle brædder, som man skulle skrue
på skelettet af et hus. Der var både små, mellem og store brædder og skruer. Som elektrikere
skulle vi prøve at få lys i forskellige model lamper, der skulle lyse et DIY hus op. Brolæggerne skulle lave deres eget fortov med nogle stenplader på 20 minutter. Ved arkitekt stationen skulle vi
prøve at bygge et hus på computeren via en app. Ved SOSU stationen skulle vi undersøge hinanden med et mikroskop, og vi skulle undersøge en dukke, hvor man kunne se dens blodårer, hjerte, organer med mere via en app.

Tider
- Vi gik fra skole 8:15 og var der cirka 9:00
- 9:00- 9:45 introduktion.
- 9:45-10:00 spise
- Resten af dagen var vi ude ved forskellige stationer.
- 20 min pr aktivitet
- 11:45-12:00 spise
- Til sidst snakkede vi om alt, og så tog vi hjem.
Skrevet af Freja, Thea og Senem 6.C
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Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej
Af pædagogisk fritidsleder Pernille Aabom
I fritid er vi kommet godt i gang med det nye skoleår og har virkelig nydt
den dejlige sensommer med rigtig mange udendørsaktiviteter.
Med det vejrskifte, vi oplever lige nu, er vores aktiviteter ved at ændre sig,
så der kommer gang i flere indendørsaktiviteter.
Vi har i de forgangne uger blandt andet tilbudt hyggeaktiviteter med wellness og fodbad,
og i vores skurvogn har der været mulighed for at komme til teselskab.

Nu nærmer tiden sig til skolernes efterårsferie i uge 42, og vi har fælles feriepasning i distriktet mellem fritid på afd. Skjoldborgsvej og afd. Damvej. Det hele foregår på Damvej,
og der er selvfølgelig personale fra begge matrikler.
Udover den fælles feriepasning i uge 42 byder fritid denne gang på en særlig aktivitet for
3. til 6. årgang. Der er 40 børn, som i år skal på lejr på Langeland hele uge 42. Vores distriktsfritidsleder Henrik Huse Pedersen har søgt diverse fonde og fået sponsoreret en lejr
på Langeland for 40 børn. Der er personale fra både Damvej og Skjoldborgsvej / SFO med
på lejren. Alle de børn, der har haft lyst til at deltage, er tilmeldt turen, og både børn og
voksne glæder sig rigtig meget. Personalet har planlagt aktiviteterne, og der er lagt stor
vægt på at lave et varieret udbud med spændende aktiviteter for de tilmeldte børn.

Vi har en pædagogstuderende fra UC syd i øjeblikket, hun hedder Sara. Sara har været her
siden d. 1/6 og er her til d. 30/11. Hun er både med i skoledelen og i vores fritidstilbud.
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Nyt fra Fritid på Skjoldborgvej
Nye klæder skaber folk. I SFO har vi valgt at give vores aktivitetsrum nye navne. Spar Es
hedder nu Byggepladsen. Spillestuen hedder Legestuen og værkstedet hedder Krea.

Efteråret er sneget sig ind i SFO, og flere børn søger indenfor.
Vi har derfor åbnet vores “nye” legestue med rolige aktiviteter. Fingerstrik og lege med
dukkehuset og køkkenet fylder rummet med en god stemning. Børnene kommer glade ind
på stuen og bruger rummet i lang tid med hygge, nærhed og gode snakke ved bordene.
Her bliver leget skole, arrangeret familiemiddage, “konflikter” med dukkerne bliver løst
med gode hensigter ved dukkehuset.
Ved finger-strikke-bordet stiger koncentrationen. Der er stor iver omkring børnenes projekter, og de deler alle deres drømme om det færdige strikke-arbejde.
”Mette, jeg tror, jeg vil lave et halstørklæde til vinter, for garnet er så dejlig blødt”
“Mette, tror du, der er garn nok til, at jeg kan lave et tæppe?”
Foruden de kreative sysler, så tilbyder vi
dagligt mange andre forskellige aktiviteter.
Byggepladsen har fået navn efter aktiviteterne i rummet, hvor børnene nyder at
bygge med plus-plusser, lego, magformers
mm.

Der er altid gang i den i gymnastiksalen.
Det er med forskellige lege, boldspil, byggelege, streg-tik, lava gulv og meget mere.
Side 8

Der er også plads til at lege med sine venner stille og roligt med nogle træklodser.
Børnene er gode til at lege sammen på
kryds og tværs af alder og klasser.
På 2.årgang er vi ved at væve små duge.
Det er noget, der tager tid, men børnene
er meget optaget af det. Der bliver også
syet smileyer i filt og lavet søde smådyr i
karton.
Vi skal også i gang med halloween-pynt, så SFO kan blive rigtig “uhyggelig”.
Børnene, der går i 2. Klasse, nyder at være på legepladsen i gården. Her kan de hygge og
lege uden de små. Det er noget ganske særligt, vi har lavet for vores ældste børn i SFO’en.
I området indenfor bliver der hygget, leget, spillet spil og danset.
Vi er altid 1-2 kendte voksne i området for 2.årgang, og kontakten til vi voksne bruger
børnene flittigt, både til sjov og alvor.
Banko
Vi har haft bankospil med børnene årgangsvis, og det var en kæmpe succes.
Banko er jo med tal fra 1-90, og man sidder med hver sin plade med forskellige tal og skal
lytte, finde tal og krydse et rigtigt tal over, OG man skal være stille som i et rigtigt bankocenter. Dette klarer jeres børn superfint, og nogle børn er med i samtlige 2,5 time som
det tager at køre ca. 4 runder med først 1 række, 2 rækker og 3 rækker. Det er 12 chancer
for gevinst.
Vi har valgt at dele børnene i årgange, da det er forskelligt hvor meget hjælp der skal til,
når man er 5 år eller 8 år, og tempoet er også forskelligt. Alle tal, der råbes op, skrives på
en stor tavle så jeres barn kan se, hvordan det tal der skal findes ser ud.
Både børn og voksne er dybt koncentreret, når der spilles, og der er kun 1 regel der skal
huskes: Når man vælger at spille med, så spiller man sine 3 rækker færdige, og så må man
ikke gå eller komme til før næste runde med ny spilleplade. Derved er der ingen uro eller
forstyrrelse i den spændende leg om fine gevinster. Når man vinder, må man komme op
og vælge mellem ca. 15 forskellige spiselige eller ikke spiselige ting.
Dette er en aktivitet, der vil komme af og til, men ikke fastlagt - det gør det hele mere
overraskende og sjovt for børnene.
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Aktiv fredag
Fredag d. 9/9 var alle børn og voksne på 2. og 3. årgang til Aktiv fredag på Monjasa Park. Længe
har vi gået og været meget spændte og glædet os til dagen.
Det var en super hyggelig dag, hvor børnene deltog i mange forskellige sjove aktiviteter.
Vi var så heldige, at solen kiggede frem, og det blev en lun dag på stadion.
Det var en fornøjelse at se hvor god en dag, børnene havde og hvor meget de hyggede sig i hinandens selskab, på en noget anderledes og sjov sportsdag.
De var super seje og deltog med engagement og gav den gas, uanset hvilken aktivitet de deltog i.

2. årgangs fodboldhold deltog i en turnering, og det ene hold kom i finalen, efter en ALT for spændende semifinale, hvor de vandt i straffesparkskonkurrence. I finalen fik de flot 2. plads.
Siden vi er kommet tilbage efter sommerferien har 2. årgang forberedt sig på det store arrangement “Aktiv Fredag”, hvor de skulle lave Cheerleading. Cheerleading er en af de aktiviteter, som er
meget populær, og herfra havde 26 glade og danselystne piger meldt sig til fra 2. årgang. Cheerleading er hvert år en konkurrence mellem de tilmeldte skoler på dagen, hvor vinderne løber af med
pokalen for årets cheerleadere. Derfor har pigerne også skulle træne op til dagen. Dette har fundet
sted to gange ugentligt om eftermiddagen i fritid i skolens festsal. Pigerne er gået ind til det med
gejst og glæde hver gang og er mødt trofast op til træningen. Det har givet sved på panden, men
også en kæmpe stolthed er vokset i pigerne gang for gang. Da dagen kom, var alle spændte, og pigerne fremførte et super flot show og havde en skøn dag sammen med andre børn og voksne.
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Aktiv Fredag, cheerleading 3. årgang
Endelig kunne byens 2. og 3. klasser samles på stadion
igen til en rigtig hyggelig Aktiv fredag. I ugerne op til, var
11 piger fra 3. årgang mødt op på Damvej et par gange i
ugen og øvet deres cheerleaderdans, med stor engagement og glæde. Pomponerne blev støvet af, og de kunne
endelig få lov til at blive rystet igen.
Og så kom dagen endelig, hvor vi skulle dyste mod hold
fra de andre skoler. Pigerne var mødt med høje hestehaler, endnu højere forventninger og en masse sommerfugle i maverne. De skulle på græsset to gange, og med
store smil fyrede de den af til Tobias Rahims ”Flyvende
Faduma”. Og både smilene og energien gav pote…
DE VANDT!! Med stor jubel løb de ned på banen, foran
alle de andre deltagere, og modtog pokalen for bedste
cheerleading. En stor tak til pigerne for deres engagement og gode humør. Og selvfølgelig et KÆMPE TILLYKKE!
Te-selskab
Så er der kommet gang i te-selskab i sommerhuset. Vi øver os i at komme til te-selskab hos dronningen. Det kan være svært at vælge, når der skal vælges mellem jordbær, citron og lakrids.
En af børnene udbrød ”Det er jo virkelig te” og var overrasket over, at det var varmt. Så alle børnene pustede og pustede, så det kunne blive koldt nok til at drikke.
Vi hyggesnakker om fredagsslik, sommerferie, weekenden, og alt andet mellem himmel og jord.

Hver fredag sluttes ugen med en kæmpe diskofest, hvor dansen ingen ende vil tage.
Fritid vil gerne ønske alle børn og forældre en god efterårsferie.
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Nyt fra Damvej
Fugle på Byggeren
I løbet af sommeren har vi udvidet vores voliere til fugle. Vi har samtidig
også købt flere forskellige arter ind. Derfor kan vi nu præsentere et flot
voliere, hvor vi har zebrafinker, undulater, græsparakitter, nymfeparakitter
og dværgpapegøjer. Vores håb er, at få dem til at yngle, men det er desværre ikke
sket endnu, selvom vi har sat flere redekasser op. Hvis man kommer forbi Damvej,
må man hjertens gerne gå op forbi og se det.
Damvejsdag
Torsdag d. 22. september havde vi Damvejsdag. Det fungerede som et åbent hus,
hvor vi gerne ville have forældrene over på besøg, så de kunne se vores fede område.
Der var bålmad, slush-ice, popcorn og mange andre sjove aktiviteter, og det var en
stor succes. Den korteste vej til et smil er som bekendt gennem mad - og alt, hvad der
kunne indtages, endte med at være udsolgt.
Der kom et pænt stykke over 100 mennesker, og der var gode snakke rundt omkring. Fra Damvejs
side vil vi gerne sige et stort tak til alle børn og forældre, som bakkede op om det. Det var rart at
få talt med forældrene i mere end bare de sædvanlige to minutter, når børnene skal hentes 
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Nyt fra afd. Skolesvinget
Efterårsferien er nu over os, og skoleåret på Skolesvinget er kommet godt i gang.
Vi nyder hver eneste dag i vores nyrenoverede skole. Vi nyder, at vi endelig har fået en skole,
hvor alle klasser har et klasselokale. Samtidig har vi fået en skole, hvor der faglokaler til alle de
praktisk/musiske fag. Vores Sløjdlokale er ikke klar endnu, men ellers er alle faglokaler klar.
Åbent hus:
Lørdag d. 17/9 holdt vi skolen åben. Børnene var i skole, og gæster kunne komme og se vores
flotte nye skole. Det var en rigtig dejlig dag med besøg af rigtig mange mennesker.
Lærke og Elise fra 6a har skrevet lidt om vores åbne hus.

Lørdag den 17. september 2022 skulle alle fra Skolesvinget i skole fra kl. 9-14, fordi vi mødte ind
en dag senere fra juleferie på grund af renovering. Fra kl. 9-10 gjorde vi klar til, at der skulle være
åbent hus fra kl. 11-14, hvor forældre, søskende, bedsteforældre, tidligere elever og beboer kunne
komme og se den nyrenoverede skole.
6. årgang skulle stå for kagebod, lave rundvisninger og bage cookies. Vi skiftede aktivitet ca. efter
en time. Kl. 10-10:30, inden der var åbent hus, kom der en tryllekunstner for alle på mellemtrinnet. Senere tryllede han for indskolingen.
Det var hyggeligt at være i skole en lørdag, fordi vi ikke lavede almindeligt skolearbejde, men vi
kunne godt have brugt lidt mere weekend :-)
Lærke Sø Olsen og Elise Ingemann Thygesen, 6.A
DUATHLON MED SKJOLDBORGSVEJ:
Det er en tradition, at Skolesvinget inviterer 6. årgang fra Skjoldborgsvej
til et duathlonstævne, hvor der skal løbes, cykles og løbes.
Det fandt i år sted d. 16.9., hvor start og mål var ved Bredstrup/Pjedsted
Hallen. Det er en rigtig hyggelig dag, hvor der både konkurreres og hygges, men allervigtigst dannes der nye venskaber mellem børnene på
Skjoldborgsvej og Skolesvinget.
Duathlonstævnet er en del af de aktiviteter, vi har, der skal bringe børnene tættere sammen, inden de skifter til Nr. Allé i 7. klasse.
AFDELINGSRÅDET:
Det nye afdelingsråd er nu valgt, og jeg glæder mig til samarbejdet i afdelingsrådet. Et godt samarbejde mellem forældre og skolen er en af de vigtigste forudsætninger for at lave en god skole.
Følgende er valgt til afdelingsrådet:
Vibeke G. Rehr og Thomas Heide-Jørgensen (sidder i Skolebestyrelsen).
Stig Malling, Najat Naji, Line Ekhard, Morten Rasmussen, Birgitte Holme, Stina Risager, Egzona
Veseli, Lasse Stenmann, Charlotte Asbæk Sørensen og Dan Ravn Larsen repræsenterer klasserne.
Medarbejderrepræsentant er Reidun Christensen
Fra elevrådet sidder Kaya (6a), Katrine (6b) og Katja (3b).
Tak til alle de valgte for at være med til at lave en
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god skole for børnene på Skolesvinget.

Aktiv Fredag for 2. og 3. årgang på Skolesvinget
Fredag d. 9 september var 2. og 3. årgang på Monjasa til Aktiv fredag, sammen med børn
fra alle skoler i hele Fredericia.
Dagen startede med, at vi tog bybussen fra skolen kl. 9 - dog var den gået i stykker, og vi
blev bange for ikke at blive hentet. Efter en samtale med busselskabet fandt vi ud af, at en
ny bus var på vej, og at vi ville blive kørt direkte til stadion. Dette var dejligt så vi kunne
spare på kræfterne til alle de mange aktiviteter, vi skulle deltage i.
Ankommet til Monjasa fandt vi ud af, at når børn fra 2. og 3. årgang fra alle skoler i Fredericia mødes, så er der godt nok mange børn!
Vi fandt en plads til vores tasker i det afmærkede område og gjorde os klar til, at dagen
for alvor skulle starte.
På slaget 10 startede det hele op med at Daniel (en dygtig speaker fra Taulov/Skærbæk
SFO) bød velkommen. Og NU gik det løs….
Vi deltog i forskellige sportsgrene fx. basketball, håndbold, crossfit, rugby og meget mere.
Vi havde også et cheerleader hold fra 2. årgang, der deltog i en konkurrence - vi vandt
desværre ikke. I fodboldturneringen havde vi et hold med drenge og et med piger fra 3
årgang. Vi vandt desværre ikke turneringerne, men var tæt på, og alle kampe var gode,
spændende og sjove.
MEN vi gik ikke tomhændet hjem……
Da klokken var 15, og alle var godt trætte, var der præmieoverrækkelse. Det foregik,
mens vores forældre begyndte at komme for at hente os.
Vi ventede spændt og klappede og hujede for dem, som havde vundet.
Og lige pludselig blev det vores tur til at løbe ned til Daniel for at modtage en præmie:
Vi havde vundet SKRALDE KONKURRENCEN…. og præmien var FLØDEBOLLER.
Vi havde simpelthen været den bedste skole til at samle vores skrald op og hjælpe med at
rydde affald op på stadion.
Vi havde en fantastisk dag og glæder os til, at vi igen til næste år skal af sted med de
kommende 2. og 3. klasser.
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Nyt fra Skovlodden
Vi har hos skovuglerne været så heldige at have besøg
af en gruppe studerende i et forløb over 8 uger. Her
har der har været fokus på kropsligt samarbejde.
Børnene blev præsenteret for KINN-BALL,
Alle mine kyllinger bliver pludseligt svært,
kæmpe bolde, som børnene ved hvert besøg har været
når der skal fanges med en kæmpe bold.
med til at fylde med luft, og efterfølgende er børnene
blevet instrueret i nye lege og øvelser. Der er blevet leget
navnelege, “alle mine kyllinger”, togskinner, transportbånd mm.
Vi har nogle fantastiske områder lige i “baghaven”, og det har været et super godt forløb med
masser af samarbejde og bevægelse.

Der leges navneleg: Når
man fik KINN-BALL’en
skulle man sige sit navn
og vise hvad kroppen
kunne.

For at den store bold kunne “køre” som tog, skulle
der være togskinner. Så
var det bare med at holde
øje med sine venner og
passe på hinanden, så ingen fik en fod i hovedet.

Transportbånd op ad
bakke kræver et godt
samarbejde.

God efterårsferie til alle!
Dorthe Lindegaard
Leder af Skovlodden
og Fritid

og

Lars Andersen
Afdelingsskoleleder
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Nyt fra afd. Nørre Allé
Dejligt at se alle de glade elever efter sommerferien, og se, høre og mærke glæden og optimismen på Nørre Allé. Vi fik en rigtig god skolestart, og alt i alt har vi en god stemning på skolen.
Der startede ca. 140 unge på 7. årg., som har fået en god start på deres ”nye skole”. Vi er nu over
420 elever på Nørre Allé hver dag, og det stiller selvfølgelig store krav til os alle for at få skolen til
at fungere. Langt de fleste af vores unge mennesker trives rigtig godt, hvilket diverse input, forældremeldinger, samtaler, målinger m.m. understøtter, men der er også nogle af vores elever, der
har brug for hjælp og støtte for at få dagligdagen til at fungere. Vi er ”skolen for alle” på Nørre
Allé, men der er dog en vigtig begrænsning for inklusionen på Nørre Allé: ”De få skal ikke have lov
til at ødelægge det for de mange”. Her taler vi bl.a. om ganske almindelig god opførsel, uro og
sprogbrug, hvilket vi håndhæver i dagligdagen, og det er der vist nogle, der allerede har
”mærket”.
Ledelsen er rundt i alle klasser i øjeblikket og beder om elevernes input til at have/lave en god
skole på Nørre Allé. Under alle omstændigheder vil der altid være plads til forbedringer på en
skole, og der skal naturligvis være plads til nye idéer og gode forslag. Ét af temaerne i år på Nørre
Allé er netop elevinddragelse, så vi kommer også til at bruge Elevrådet endnu mere, end vi allerede gør i forvejen. Vi er meget spændte på, hvad dette arbejde kommer til at bringe….
Vi er med i rigtig mange gode initiativer for de unge mennesker på Nørre Allé, bl.a.
 Uddannelsesvejledning, hvor vi har stort fokus på 8. og 9. årg., hvor de unge for alvor
skal lære ungdomsuddannelserne at kende
 Rigtig gode muligheder for at blive fagligt dygtigere indenfor alle fag
 MOT – et godt trivselsprogram for alle (læs evt. mere på motdanmark.dk)
 Startet fokus i år på teknologiforståelse (7. årg. er med i Edison)
Nogle af 8. klasserne har været på lejrskoler. Vi har kun hørt om gode ture til bl.a. Feriecenter i Nordjylland og København. De øvrige skal af sted til foråret.
7. årg. har klassevis været i Trelde på en ”ryste-sammen-tur”. Derudover har de arbejdet meget med
trivsel og gjort meget for at få en god start i deres nye 7. klasse.
I uge 41 har vi omlagt ugen for anden gang i dette skoleår, som er en anderledes undervisningsuge,
hvor skemaerne er blevet ændret. Undervisningen stopper lidt før normalt, men vi bruger lærerkræfterne tidligere på dagen, så der netop kan foregå noget andet, ex. ”ud af huset”.
Her fredag før efterårsferien er hele udskolingen naturligvis i gang med skolernes motionsdag, som er
en fast tradition.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for at
medvirke til en god skolestart og ønske alle en god ferie.
Med venlig hilsen
Nils Jørgensen
Skoleleder

&

Natasja Friismose
Afdelingsleder
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Nyt fra skolebestyrelsen
Kære forældre i Ullerup Bæk distriktet
Lige en kort hilsen her fra skolebestyrelsen som nu så småt er kommet i gang.
Vi er en gruppe engagerede forældre, som vil arbejde sammen omkring skolens virke til gavn for
elever og skolen. Det gør vi med vores bestyrelsesmøder, som vi har 6 gange om året + at vi som
skolebestyrelsesmedlemmer deltager i skolernes afdelingsråd. På den måde har vi det helt nære,
som vi også kan tage med ind i bestyrelsen.
Det skal så også siges, det jo ikke gøres alene af os i bestyrelsen, og derfor har vi brug for jeres
input. Tøv derfor ikke med at skrive til bestyrelsen, hvis der er noget, som I tænker, at vi skal
drøfte. I kan altid sende en mail til mig som formand på: lea.nydahl.lyberth@gmail.com eller tage
kontakt til de andre bestyrelsesmedlemmer, som kan ses nedenfor.

Formand
Lea Nydahl Lyberth
lea.nydahl.lyberth@gmail.com
Tlf: 60 61 17 96

Næstformand
Maria Frydensbjerg Sejr
Marie.frydensbjerg.sejr@hotmail.com
Tlf.: 30 22 20 24

Emil Larsen
emillarsen@gmail.com

Allan Kjærsgaard
the@aggressor.dk
Tlf. 41 98 41 20

Vibeke Garirigues Rehr
vibegh@hotmail.com
Tlf. 40 33 77 61

Thomas Heide-Jørgensen
heidejorgensen@gmail.com
Tlf. 52 92 19 81

Kenneth W. Wood
k@wwood.dk
Tlf. 22 99 74 98
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Distriktsskoleleder

Administrativ leder

Distriktsfritidsleder

Jan Th. Voss

Morten Digmann Schmidt

Henrik Huse Pedersen

Tlf. 7210 5821

Tlf. 7210 5822

Tlf. 2099 8471

Afd. Skolesvinget

Afd. Skjoldborgsvej

Afd. Nørre Allé

Skolesvinget 3

Skjoldborgsvej 25

Nørre Allé 5

Afdelingsskoleleder

Afdelingsskoleleder

Afdelingsskoleleder

Lars Andersen

Anne Bodil Jensen

Nils Jørgensen

Tlf. 7210 5073

Tlf. 7210 5922

Tlf. 7210 5921

Afdelingsleder

Afdelingsleder

Afdelingsleder

Fritidstilbud

Jacob Lauritzen

Natasja Mia Augustinus

Dorthe Lindegaard

Friismose

Leder af Skovlodden

Afdelingsleder

Dorthe Lindegaard

Fritidstilbud
Pernille Aabom

www.facebook.com/ullerupbaekskolen
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