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Nyhedsbrev november 2020 
 

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

 
Så blev det efterår 
Efteråret har vist sig fra sin blæsende side som en fin og rammende markering 
af, at årstiderne skifter. Denne måneds nyhedsbrev indeholder gode historier 
og vidnesbyrd fra Fjordbakkeskolens dagligdag, en opsummering af skolebe-
styrelsens seneste møde samt en status på de seneste Coronatiltag og –op-
dateringer. 

      
 

               
    

Vi finder mange flotte efterårsfarver i naturen  
 

Let’s Go – bland selv idræt 
På 5. og 6. årgang blev der tirsdag den 27. oktober taget hul på idrætsprojektet 
”Let’s go”. Alle klasser fra både Skærbæk og Taulov mødtes ved Elbohallen og 
fik prøvet kræfter med forskellige og - for nogle – ret grænseoverskridende 
idrætsgrene. Der blev bl.a. cyklet på ramper på BMX-banen, lavet cobra på yo-
gamåtten og flyttet brikker på skakbrættet. 5. årgangseleverne vil fra midten af 
november få tilbudt ”Bland selv idræt”, som giver adgang til at prøve nogle for-
skellige aktiviteter i foreningslivet i 3-6 ugers periode. Det vil I komme til at høre 
meget mere om.  

                        

 

 

 
Kommende begivenheder 
 

12/11-20      Matematikkens Dag 

18/11-20      Åben Skole - Aflyst 

30/11-20      Juleklippedag  

  

Den attraktive udskoling 

 
 
I Fredericia Kommune er udsko-
lingsafdelingerne (7. – 9. årgang) i 
gang med et større udviklingsar-
bejde. Processen vil løbe over tre 
år, hvor både lærere, pædagoger, 
elever og forældre, ledere og konsu-
lenter inddrages og arbejder sam-
men om at udvikle en endnu mere 
attraktiv skole for de ældste elever.  
 

 

På Fjordbakkeskolen er udskolingen 
i fuld gang med at diskutere, hvor-
dan det skal gøres hos os. Torsdag 
var de atter samlet (med afstand) for 
at lytte til et digitalt oplæg af ung-
domsforsker Mette Pless (Center for 
Ungdomsforskning), der fremlagde 
vigtige pointer om unge og motiva-
tion, og efterfølgende blev der drøf-
tet motivation og læring for Fjord-
bakkeskolens elever i gruppear-
bejde.  
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Nyt fra skolebestyrelsen 
Skolebestyrelsen på Fjordbakkeskolen holdt møde onsdag den 28. oktober.  
 
Her var følgende blandt andet på dagsordenen:  

 Præsentation og drøftelse af kantineordningen ved distriktsinstitutionsle- 
der Hanne Roland 

 Status på det kommunale budget 

 Status på de lokale budgetter 

 Drøftelse og vedtagelse af principper for skolerejser og lejrskole  

 Sidst – men ikke mindst – seneste Coronaopdatering, som vi også gerne  
vil dele med jer forældre: 

 

 

 
Husk lys på cyklen 

 Det bliver mørkere om morgenen, når  
 vi skal i skole. Det betyder, at eleverne 
 skal have fundet cykellygter og reflek 
 ser frem. 
 
 Sammen med en eventuel refleksvest  
 giver det rigtig gode muligheder for at   
 blive set i trafikken. 
 

 

Skole- og bybus 
Bussen i Taulov er begyndt at holde 
næsten helt oppe ved kirken. Vi skal 
bede jer minde jeres (bus)børn om, 
at de skal benytte fodgængerfeltet, 
når de skal krydse vejen.  
 
Der er mange biler om morgenen – 
og mange har travlt – derfor kan der 
opstå farlige situationer, når jeres 
børn krydser vejbanen. 
 

 
 

 
     

 

Fjordbakkeskolens Coronaopdatering  

Med efterårsferien frisk i hukommelsen er vi vendt tilbage til en 
skoledag, hvor vi med den nationale stigning i smittetallet – mere 
end nogensinde skal passe på hinanden og holde fast i de gode 
tiltag, som minimerer smittefaren.  
 
Jeg skal gøre opmærksom på, at følgende er retningslinjer her og 
nu. De kan ændre sig alt efter udvikling i smittetryk, kommunale 
beslutninger mm. 
 

 Skolen er ikke omfattet af det ændrede forsamlingsforbud 
– og vores aktiviteter vil forsat tage udgangspunkt i klas-
sen. 

 Skolen og personalet er heller ikke omfattet af kravet om 
mundbind. Skolens pædagogiske personale har dog ret til 
at anvende visir, da man stadig skal kunne aflæse de 
voksnes ansigtsudtryk og mimik. 

 Eleverne skal ikke bruge mundbind – heller ikke i forbin-
delse med idrætslektioner i Elbohallen. 

 Der er ikke krav om, at forældre skal bære mundbind i 
forbindelse med aflevering og afhentning.  

 Skole-hjem-samtalerne forventes gennemført fysisk med 
særlig opmærksomhed på og hensyntagen til afstand, hy-
giejne, afspritning og ensrettet ind- og udgang af loka-
lerne. 

 
Vores renovering af madkundskab og toiletterne/omklædnings-
rummene i 9. klasses bygningen følger tidsplanen. Det betyder 
også, at vores ældste elever i Taulov er udfordret på udeområder. 
Vi har derfor taget både gymnastiksalen og Ungemiljøet i brug i 
frikvartererne, så vi kan få fordelt eleverne yderligere. 
 
Med ovenstående opmærksomhedspunkter er det stadig vigtigt, at 
I kontakter skolen, hvis I eller familiemedlemmer er blevet testet 
positive – sådan at vores opsporingsarbejde kan gå i gang. 
 

På vegne af Fjordbakkeskolens ledelse 
Jens Bay 
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Monsterfest i SFO-klubben - Taulov  

Så fik vi rigtigt lov til at heksehylehygge til et brag af en Monsterfest i SFO-klub-
ben. Monsterungerne dukkede op og gjorde det lige lidt mere (u)hyggeligt i de for-
skellige aktiviteter, som bl.a. var knoglekast, monster stopdans, øjeæblekapløb og 
udformning af de pæne græskarlamper, som nu pynter så flot oppe i klubben. 
Præmierne for bedste kostume, mest vellignende kostume og flotteste hjemmela-
vede kostume blev uddelt til de heldige og kreative monsterunger. 

 

                                

            

                        
 
 
 

Rigtig god november til jer alle 

  
Med venlig hilsen 

Ledelsen på Fjordbakkeskolen 

 

 
Glidende Overgang 

Onsdag d. 28. oktober afviklede vi 
informationsmøde (virtuelt) om gli-
dende overgang. Det forløb rigtig 
fint, selvom det var noget anderle-
des at tale til forældrene, når man 
ikke kunne se dem i øjnene. 

Der var god spørgelyst fra de 18 
deltagende forældre. Nu afventer vi 
så de sidste tilmeldinger - både til 
skole og glidende overgang.  

 

 

 

SFO - Taulov 

På Taulovafdelingen har vi fået op-
sat 2 pumptrackbaner. Så længe 
vejret tillader det vil vi i SFO-regi, 
opfordre til at børnene tager cyk-
ler med (husk hjelm) om fredagen. 
Når SFO starter op kl. 14.00 vil der 
stå en pædagog og vejlede bør-
nene i kørsel på pumptracken. Vi 
informerer også for brugerne inde 
i Tabulex.  

 
 

 


