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Nyhedsbrev januar 2020 
 

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

 
Velkommen til et nyt år 

 
Så sprang vi ind i år 2020, og Fjordbakkeskolen er også startet op efter 
en forhåbentlig god juleferie for vores elever, jeres børn og I forældre. 
Vi håber, at I har nydt feriedagene sammen og den ro og muligheder for 
familiehygge, som især dagene efter jul kan give. Vi er selvfølgelig klar 
med et nyt og spændende kalenderår for vores elever og vil fortsat i 
2020 gøre os umage med at holde jer opdateret på, hvad der rører sig 
på skolen, i jeres børns klasse og i jeres eget barns hverdag på sko-
len. Vi ønsker jer – med dette korte nyhedsbrev – et rigtigt godt nytår. 
Som altid er vi tilbage på alle første hverdage hver måned i 2020 med 
nyt fra skolen.   
 

Science og Talent 2020 
Fjordbakkeskolen er medlem af folkeskolenetværket hos ScienceTalen-
ter i Sorø. I den forbindelse sender vi dygtige elever afsted til Sorø på 
camps og temadage med højt naturfagligt indhold. Samtidig gør vi en 
stor indsats på hele skolen i forhold til talenter i alle fag i kraft af vores 
to talentvejledere, som iværksætter særskilte forløb på forskellige år-
gange, vejleder lærerne i undervisningsdifferentiering, afholder ta-
lentcamps og holder oplæg i klasserne om motivation og mindset. Alle 
tiltag med det overordnede sigte, at alle elever skal lære mest muligt og, 
at alle skal kunne stå på tæer for at lære mere i forhold til deres ni-
veau. For denne indsats er vi glade for igen at blive certificeret i Science 
og Talent for 2020. 

 
 

 
 

Kommende begivenheder 
 
8-10/1-20  ABC-forløb 8. årg. 
 
16/1-20 100-dages fest 0. årg. 
  
17/1-20 Skills i KBH – 8. årg.  
   
21/1-20 Vinterudflugt 1. årg.  
  (T) 
 
23/1-20 Tur til bymuseet 0. kl.  
  (S) 
 
24/1-20 Fællesdag 3. årg. 
  i Skærbæk 
 
27-31/1-20 Projektuge 8. årg. 
  

Tak for indsatsen 
Viceborgmester Ole Steen Hansen 
var i december forbi for at takke 
Fredericias ungeborgmester Liv 
Poulsen Mataji for indsatsen, da 
hun rejser til USA med sin familie. 
Vi ønsker Liv og familie held og 
lykke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Ledelsen på  

Fjordbakkeskolen 


