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Nyhedsbrev december 2020 
 

Fjordbakkeskolen 
Afd. Taulov     Afd. Skærbæk 
Taulov Kirkevej 35A    Skolevej 1 
Mail: fjordbakkeskolen@fredericia.dk Tlf.: 7210 6270 

 
 
  En anderledes juleafslutning, en anderledes  
  december – et anderledes år 
  År 2020 nærmer sig sin afslutning, og i hele verden vil 2020 blive husket som 
  det (hidtil) mest anderledes, mest mærkelige og mest markante år nogen- 
  sinde i nyere tid. År 2020 og Corona har gjort noget ved os - også i verden,  
  som land og som skole. Vi kan vælge at fokusere på alle begrænsningerne,  
  alt det vi ikke kunne og kan, alle de afsavn, som mange har lidt - så “synd  
  for” ligger lige til højrebenet - og bliver da også brugt i alle sammenhænge.  
 
  Også julemåneden på Fjordbakkeskolen vil være præget af Corona-be- 
  grænsninger, så julemåneden markeres med afstand, klassevis, god hygi- 
  ejne, ingen medbragt mad til uddeling, ingen revy for 9. årgang m.m. Er det  
  så synd for vores børn? Helt ærligt: “Nej”. Nu, hvor vi ved, at en vaccine er   
  på vej, gælder det om at holde fast i de mange gode og sikre vaner fra 2020,  
  så vi alle kommer helskindet igennem. Så klarer vi nok en julemåned med  
  begrænsninger. Jeg er sikker på, at I derhjemme i familierne, hvor I godt må  
  være tættere sammen, får fejret julen, når vi kan gå på juleferie fra den   
  18. december fra kl. 12.00.  
 
  Lad mig slutte det mærkelige 2020 af med at ønske jer alle en rigtig glædelig  
  jul og godt nytår - og aldrig har det været mere aktuelt.  
 
  Jeg takker alle vores fantastiske elever, medarbejdere og jer forældre for en  
  helt unik opbakning til skolen hele vejen igennem 2020 - både før og under  
  Corona.  
  Den opbakning har vi brug for også i 2021 - både under og efter Corona.  
 
  Glædelig jul og godt nytår. Vi ses igen mandag den 4. januar 2021.  

 
På ledelsens vegne 

Jens Bay       

 

               
 
  

 

 

 

 
Kommende begivenheder 
 

3/12-20      0. årgang – Skærbæk 

                   Tur til Børupsande 

 

18/12-20      Sidste skoledag før jul 

  

Corona i øvrigt…  

 
 
Vi minder om, at I forældre, hvis der 
bliver konstateret Corona hos jeres 
Fjordbakkebørn, skal kontakte sko-
len – nærmeste leder – direkte pr. 
telefon. Vi sørger herefter for alle 
nødvendige tiltag, der har med sko-
len at gøre. 
 
Kontakter 
 
Skærbæk:         Poul Jakobsen 
                          30 32 08 35 

 
Taulov 0.-3. kl.: Line Skovsen 
                          20 71 57 89 
 
Taulov 4.-9. kl.: Mette Kruse 
                          60 93 24 61 
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Vidste I det om skolemaden? 
 Køkkenet har et økologisk bronze mærke. Det betyder, at mellem 30 til 60 % 

af fødevarerne er økologiske 
 

 Alt brød er bagt af økologisk mel, og der er indgår altid groft mel 
 

 Ofte piller børnene/de unge det grønne ud af retterne, og det ender i skralde-
spanden. Derfor kommer vi grønsager i retterne under tilberedningen – fx re-
vet gulerod eller pastinak i kødsovsen og i burgeren 

 

 Vi arbejder med at minimere madspild og rester indgår fx i brødet. 
 

                    

                    

 

Du gooodeste er det allerede jul?? 
I skrivende stund summer Fjordbakkeskolen af jul og glade stemmer, da årets ju-
leklippedag løb af stablen d. 30. november med klipperi, juleri og smovseri. Rundt 
i klasserne er der god stemning og forventningens glæde banker på – når vi lige 
om snart rammer december.  

                                     
En dejlig juleklippedag 2020 på Fjordbakkeskolen 

 
Rigtig god december og glædelig jul til jer alle 

  
Med venlig hilsen 

Ledelsen på Fjordbakkeskolen 

 

 
Nordiske uger i Taulov 

  I uge 46-48 havde vi nordiske uger    
  på mellemtrinnet i Taulov. Målet var   
  at blive klogere på ligheder og for- 
  skelle mellem de nordiske sprog og  
  dansk.  
  I nogle klasser blev der arbejdet i  
  dansktimerne, mens andre også ind- 
  drog USL og håndværk og design. 
 
  I 4.c blev der lavet stringart og flag- 
  stænger. 6.a havde et løb, hvor de  
  skulle finde forskelle og ligheder i de  
  nordiske landes geografi, styreform,  
  størrelse på hovedstæder osv.  
   
  6.b arbejdede med teksten til sangen 
  "Svag" af Victor Leksell. De fleste  
  klasser lavede flagranker med alle  
  de nordiske flag, læste tekster og lyt- 
  tede til sproget i oplæsning eller  
  sange og så Ultranyt i den norske og 
  svenske udgave.   
   

 
6B fra Taulov med nordisk islæt 

 
  I 6.b blev der arbejdet med at lave  
  små film og redigere dem. Filmene    
  blev sendt til venskabsklassen  
  på Breiðholtsskóli i Reykjavik, og vi  
  venter nu spændt på at modtage film 
  fra 7. Bekkur på Island.  
  Vi afholder nordiske uger igen næs- 
  te år.  

 
 

Personalenyt 

Michael Dahlhus, fritidsleder i Tau-
lov, fratræder sin stilling på Fjord-
bakkeskolen. Hvis I har brug for 
hjælp eller har spørgsmål til SFO, 
Klub eller Ungemiljøet i Taulov, 
kan I kontakte Mikael Friis via 
AULA eller på mikael.friis@frederi-
cia.dk 

 
 

Her er der 
plads til din 
yndlingsret. 

Kontakt       
køkkenet i     

Lucinahaven 


