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Nyhedsbrev januar 2021 
 

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

 
  Godt nytår Fjordbakkeskolen! 

Så kort kan det siges, og så kort kan det skrives – men så meget mere ligger der budskab 
bag denne hilsen lige netop i år.  

 
Aldrig har der været større grund til at ønske hinanden godt nytår, for efter et 2020, hvor 
Corona lagde hele verden ned - eller i hvert fald satte dagsordenen for hele verden –  
herunder skolehverdagen på Fjordbakkeskolen, skal 2021 bare blive bedre – og det gør 
det, men vi har lige en opgave nogle måneder endnu.   
Dette nyhedsbrev bliver ganske kort, for I forældre er allerede og bliver også over de næs- 
te uger bombarderet med information fra skolen. Allerede inden nytår var vi ude med be-
skeder om den igen-igen anderledes skolestart, så hvis I ikke har læst det materiale,  
bedes I lige kigge AULA-opslagstavlen igennem.  

 
Her og nu kan vi kort sammenfatte omkring skolestarten, der gælder fra 4. januar til 17. ja-
nuar:  

 5.-9. årgang fortsætter den virtuelle hjemmeundervisning efter normalt skema og 
mødetider, som var påbegyndt op til juleferien  

 4. årgang kobler sig på denne ordning. Det betyder, at også 4. årgang undervises 
hjemme digitalt efter skema og “normale” mødetider.  

 0.-3. årgang hjemmeundervises – men ikke “live” af lærere og pædagoger, da vi 
ikke kan forvente, at hverken it-udstyr eller it-kompetencer er på plads hos alle. Her 
må I forældre hjælpe ekstra til med de materialer, som enten er sendt med hjem el-
ler bliver sendt hjem/hentet i løbet af mandag. Her kan I også læse om nødunder-
visning og nødpasning  
 

Et par vigtige bemærkninger omkring hele konceptet:  
 Vi er blevet bedre til hjemmeundervisning efter træningen i foråret og står dermed 

bedre rustet til opgaven 
 Vi fandt blandt andet ud af, at jeres børn har godt af en fast skolehverdag med 

faste strukturer og tidspunkter. Derfor kører 4.-9. årgang efter det skema, der også 
ville gælde, hvis jeres børn kom på skolen 

 Der er fortsat fag, der er sværere at undervise i på afstand og digitalt. Vi beder der-
for om forståelse for, at hjemmeundervisningen i fx idræt, håndværk/design, musik, 
madkundskab og billedkunst til tider vil være noget alternativt og de muliges kunst, 
ligesom I nok som forældre er helt tilfredse med, at vi ikke laver kemiforsøg i jeres 
hjem 

 Vi prøver at koordinere beskeder til hjemmene, så I ikke bliver oversvømmet, men 
det er svært, når mange har noget på hjertet, og vi skal informere jer om konstant 
nye tiltag. Giv endelig lyd, hvis det bliver for meget 

 Allervigtigste i hele denne anderledes skoledag er I forældre. Vi synes selv, at vi 
har verdens bedste forældreopbakning og oplevede det igennem 2020.  
Nu har vi brug for, at I endnu engang over de næste måneder bakker op om den 
anderledes skolehverdag og ser muligheder i stedet for problemer. Det viste 
I i 2020 – det har jeres børn også brug for i 2021. Sig til, hvis vi kan hjælpe jer med 
at hjælpe os og dermed jeres børn  

  
Med ønsket om et godt nytår til jer alle 

Med venlig hilsen 
Ledelsen på Fjordbakkeskolen 

 

 

 
Kommende begivenheder 
 

4-17/1        Hjemmeundervisning 

  

Nye ansigter i Taulov 
 
  Hej, mit navn er Tove Klingenberg, og    
  jeg ser frem til, at jeg fra d. 1. januar  
  bliver en del af lærerkollegiet på Fjord- 
  bakkeskolen Taulov. For 21 år siden  
  blev jeg færdiguddannet som lærer og    
  har siden slået mine folder i den dan- 
  ske folkeskole. Mine linjefag er mate- 
  matik og billedkunst, og jeg har de se- 
  neste år også undervist en del i hånd- 
  værk og design.  
  Jeg glæder mig til at møde de børn,  
  jeg fremadrettet skal have fornøjelsen  
  af i min hverdag og til samarbejdet  
  med jer forældre.  

 

 
  Jeg hedder Peter Frederiksen, er 38    
  år og bor i Middelfart med min kone og  
  vores to børn. Jeg er meget interesse- 
  ret i sport og specielt fodbold. Jeg  
  glæder mig til at starte på Fjordbakke- 
  skolen til januar og ser frem til at lære  
  både elever og forældre at kende  
  samt et godt samarbejde.  
 

 
 
 


