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Nyhedsbrev februar 2020 
 

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

 
Fastelavn er mit navn 

 
Så er der vendt endnu et blad i kalenderen, og vi går ind i vinterens 
sidste måned – som tilmed er årets korteste. Og med vinterferie i 
uge 7 er der ikke mange skoledage i februar måned. Til gengæld 
plejer det at være en måned, som elever og skolens personale ser 
frem til med både fastelavn og skolefester.  

 

Den sureste uge – skolepatruljen 
Som det også er fremgået af de sociale medier, så har uge 5 været 
“Den sureste uge” for landets skolepatruljer – og det har vi også i 
Taulov sat spot på. Tirsdag var Fjordbakkeskolens skolepatruljer in-
viteret til morgenmad i personalerummet, hvor de seje ele-
ver blev fejret og forkælet af skolens afdelingsledere, byrådspolitiker 
Ole Steen Hansen og pædagogisk konsulent Kasper Pihlkjær fra 
Fredericia Kommune. Resten af uge har de hentet deres skolepatrul-
jeudstyr for enden af en flagallé og en rød løber.   

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Kommende begivenheder 
3/2-20  Projektfremlæggelser 
  8. årgang 
 
4/2-20 9C tur til 

Fredericia Gymnasium 
 
4/2-20 Skolefest 
  Mellemtrin (T) 
  Overbygning (T) 
 
10-18/2-20 Vinterferie 
 
18/2-20 Virksomhedsbesøg 
  45A (S) 
 
19/2-20 Virksomhedsbesøg 
  45B (S) 
 
20/2-20 Fastelavn 0.-1. kl. (T) 
 
21/2-20 Virksomhedsbesøg 
  45C (S) 
 
  Fastelavn 2.-3. kl. (T) 
 
 24-28/2-20 Introuge 8. årg. 
 
28/2-20 Fastelavn (S) 
 
  

AULA UPDATE 
 
Som lovet kommer her en endelig 
udmelding, hvor lektier og ugepla-
ner kan findes i Aula for jer foræl-
dre. Vi har på skolen taget en be-
slutning om, at lektier og ugeplaner 
kan findes i Meebook (tryk på lin-
ket i Aula). Klasseteamet, afdelin-
gen, lærerne kan dog stadig lægge 
nyheder og informationer på over-
blikssiden i forhold til fx særlige da-
ges program. Vi håber, at det letter 
jeres søgen. 
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Røgfri skole – røgfri skoletid 
Det er ikke nyt, at eleverne på Fjordbakkeskolen ikke må ryge på sko-
len eller i skoletiden – sådan har det været længe. Den nye internatio-
nale rygelov har betydet, at vi på Fjordbakkeskolen nu indskærper og 
indfører røgfri skole og røgfri skoletid for alle. Som noget nyt betyder 
det, at skolens medarbejdere heller ikke må forlade skolen i arbejdsti-
den for at ryge – og de må naturligvis heller ikke ryge på skolen. Des-
uden intensiverer vi vores tilsyn med eleverne, så vi sikrer, at de ikke 
ryger i pauserne.  

 

 
 
 
Nyt fra skolebestyrelsen 

Skolebestyrelsen afviklede dobbeltarrangement tirsdag den 28. ja-
nuar, hvor det først blev til en times drøftelse med Børne- og Skoleud-
valget og derefter et ordinært skolebestyrelsesmøde med blandt andet 
følgende indhold:  

 Pædagoger i henholdsvis Taulov og Skærbæk fritidsklub- 
      ber, Karen og David fremlagde deres tanker og planer ved-    
      rørende Gaming som læringsplatform i klubmiljøet - og fik   
      fortjent opbakning og ros fra bestyrelsen  
 Skolebestyrelsen bakker op om røgfri skole og skoletid for  
      alle og pålægger ledelse og medarbejdere at sikre opfølg-   
      ning på, at hverken medarbejdere eller elever bryder ryge- 
      forbuddet 
 Skolebestyrelsen vil arbejde videre med at etablere kontak- 
      ter til det lokale erhvervsliv, så der skabes endnu flere snit-  
      flader i Åben Skole mellem skole og virksomheder. Et udvalg   
      bestående af Ulrich (forælder), Pia (PP), Mette Kruse og David    
      (DO) skal udarbejde et oplæg på området 
 Skolebestyrelsen tog skolens regnskab for 2019 til efterret- 
      ning. Fjordbakkeskolen kommer ud af 2019 med et lille    
      overskud på kr. 360.000,- som vi forventeligt overfører til    
      budget 2020.  

 
 
 

                       

 

    

 

Skuespil og skolefest (T) 

Torsdag den 6. februar er der fart 
over feltet for eleverne på mel-
lemtrinnet i Taulov. 6. årgang står 
traditionen tro for skuespil hele  
dagen. Om formiddagen optræder 
de for elever fra 0.-5. årgang og 
om aftenen for deres forældre. 
Samme aften har elever på 4. og 
5. årgang skolefest i deres egen 
bygning med musik og disco og  
diverse boder. 

  
 
Nyt ansigt – Taulov 

I forbindelse med ansættelsen af 
en ressourcepædagog på mel-
lemtrinnet i Taulov har et enigt an-
sættelsesudvalg peget på Tinna 
Boeriths-Knudsen. Vi glæder os   
til at byde Tinna velkommen til-
bage til Fjordbakkeskolen med   
første arbejdsdag allerede den 
17/2-20.  
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På rundtur på Fjordbakkeskolen 

Vi fortsætter vores rundtur i Fjordbakke-distriktet og præsenterer nogle af de medarbejdere, som er med til at 
få skolens hverdag til at fungere optimalt.  
 
Mit navn er Michael Hjelt, er 60 år og bor i Fredericia sammen med min kone  
og hund. Jeg har to voksne børn og 2 børnebørn. Jeg er uddannet ejendoms- 
servicetekniker samt blikkenslager og rørlægger. Jeg har arbejdet på Fjord- 
bakkeskolen som teknisk serviceleder (pedel) siden 2011.  
 
  
    
   Mit navn er Lars Nielsen. Jeg er ansat som ejendomssevicetekniker her på  
   Fjordbakkeskolen. Jeg er at træffe på begge afdelinger – men har min daglige  
   gang i Skærbæk. 
  
 
 

  Jeg hedder Kenny, er 42 år og single. Jeg har en HHX-uddannelse og en del af en   
It-supportuddannelse. Jeg bruger min fritid computer og gaming. Jeg er ansat på  
Fjordbakkeskolen som it-medarbejder 
 

 
 
 
 
Orientering omkring linjer 
Onsdag den 26. februar inviterer vi alle nuværende 6. klasses elever og forældre på Fjordbakkeskolen til en    
infoaften omkring 7. klasse og valg af linjer for kommende skoleår. Det foregår på afd. Taulov i gymnastiksalen  
kl. 17-19, og der vil være oplæg fra elever og lærere fra vores 3 nuværende linjer “International linje”,       
“Idrætslinje” og “Naturfaglig linje”. Vel mødt  
 
 
Skolefest i Elbohallen - udskolingen 
Torsdag den 6. februar kl. 17.30-21.00 afholder elevrådet udskolingsfest for alle udskolingselever – og lærere    
i Elbohallen. Det er også her, Fjordbakkeskolens talentshow folder sig ud.  
Grundet aftenarrangementet får udskolingseleverne fri kl. 12.00 fredag den 7. februar.   
 
 
Juniorklub – gratis fra 1. januar 2020 
Som overskriften antyder, er det blevet gratis at benytte vores 2 juniorklubber i distriktet. Vi var lidt spændte på, 
om det ville udgøre en forskel på antallet af brugere, da vores 2 juniorklubber var de største i kommunen. Det 
viser sig at gøre en stor forskel på fremmødte brugere, og rigtig mange nye i særdeleshed juniorklubben i Tau-
lov. Skærbæks juniorklub har ikke mærket forskellen så tydeligt, men der var også mange medlemmer og frem-
mødte, før det blev et gratis tilbud. Vi vil gøre en stor indsats for, at fastholde de nye brugere, med sjove, spæn-
dende aktiviteter i begge juniorklubber.  
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Dysleksiindsatsen på Fjordbakkeskolen 
På Fjordbakkeskolen arbejder vi målrettet og  
struktureret med indsatsen omkring de ordblinde  
elever via vores dysleksistrategi. Denne strategi blev  
udarbejdet første gang i 2016 og er sidenhen revidereret flere gange. Dysleksistrategien beskriver bl.a. de 
screeninger, der allerede i indskolingen giver et hint om, hvilke elever, der kræver en særlig indsats ift. læs-
ning og skrivning. I 4. klasse tilbydes disse elever et VAKS-kursus i efteråret, og i foråret tester vi udvalgte 
elever med Den Nationale Ordblindetest. De elever, der viser sig at være ordblinde, følges tæt at klassetea-
met, som laver handleplan og evaluerer 2 gange årligt resten af elevens skoletid. Eleven bliver tilmeldt 
NOTA, får kursus i AppWriter og udleveret høretelefoner. På denne måde kan eleven få læst alle bøger og 
skolematerialer op, samt få ordforslag i skriveprocessen. Herudover tilbydes forældre til nytestede dyslekti-
kere et kursus i hjælpemidlerne, så de kan støtte op om udviklingen hjemme. Alle elever med dysleksi og 
deres forældre inviteres til et årligt temamøde omkring ordblindhed – vi har bl.a. haft besøg af Christian Bock 
og Vrigsted Efterskole. På 5. og 6. årgang afholder vi 3 uger årligt Læsecamp, hvor alle ordblinde elever fra 
hele Fjordbakkeskolen samles i Klubbens lokaler ved Elbohallen og øver hjælpemidler, træner læsning og får 
et fællesskab på tværs af klasserne og afdelingerne. Dette har vi rigtig gode erfaringer med, og mange ele-
ver oplever både et fagligt og selvværdsmæssigt løft. I skoleåret 2019/2020 kører Læsecampen for 3 år i 
træk. I overbygningen arbejdes der videre med brugen af hjælpemidlerne i alle fag. Vi arbejder på at etablere 
et velfungerende dysleksinetværk, så eleverne lærer af – og med hinanden. Der er i overbygningen desuden 
stor fokus på, hvordan hjælpemidlerne kan anvendes til eksamen, så elever med ordblindhed sidestilles med 
deres kammerater til Folkeskolens Afgangsprøver.  

       
 

Den nationale trivselsmåling 
Så er tiden kommet til elevernes årlige trivselsmåling i folkeskolen. Efter vinterferien går målingerne i gang i 
alle klasser. I vil som forældre modtage et forældrebrev fra Styrelsen for It og læring/Undervisningsministeriet, 
der forklarer baggrunden for målingen samt forhold omkring datasikkerhed m.m. 
Trivselsmålingen gennemføres som en del af undervisningen og giver os et godt overblik til at kunne følge, om 
der er særlige udfordringer med trivslen på skolen og i den enkelte klasse. 
Resultaterne fra trivselsmålingen kan således indgå i vores arbejde med at fremme elevernes trivsel – og be-
vare vores fokus på at gøre en god skole bedre. 

 

 
 
 

Med venlig hilsen 
Ledelsen på Fjordbakkeskolen 


