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Nyhedsbrev oktober 2020 
 

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

 
Så blev det efterår 
Sensommer på Fjordbakkeskolen er blandt andet kendetegnet ved emneugen 
i uge 39. I denne uge summer begge matrikler af læring, aktiviteter, fremlæg-
gelser, processer, Verdensmål og sjove påfund – i år klassevis - naturligvis!  
Som altid markeres efteråret med Skolernes Motionsdag – også her tænkt an-
derledes - inden der kan holdes en velfortjent efterårsferie.  

 

      
 

                             
    

Der blev arbejdet med mange spændende emner i uge 39   
 

Børn hjælper børn - UNICEF 
Ud over robotter, edderkopper, skrald og andre vigtige emner havde 5. årgang 
fra Taulov ekstra sved på panden i forbindelse med et tværfagligt emne omkring 
børnekonventionen. Eleverne havde selv skaffet sponsorer til løbet – og på de 45 
minutter blev der samlet kr. 20.186,- ind. Tak for indsatsen til både personale, 
børn – og ikke mindst de gavmilde sponsorer. 

                               

 

 

 
Kommende begivenheder 
 

9/10-20        Motionsdag (8-13) 

12-16/10      EFTERÅRSFERIE 

28/10-20      Fyraftensmøde GLO  

  

Skærbæk Juniorklub 

 

I juniorklubben i Skærbæk arbejdes 
der med ungeinvolvering, demokrati 
og entreprenørskab – med deltagelse 
af folkevalgte repræsentanter til unge-
rådet. 
 

 

Deres opgave er at være med til at 
skabe det bedst mulige klubtilbud. De 
skal sammen med deres klassekam-
merater være med til at bestemme i 
hvilken retning, de gerne vil have de-
res klub i. 
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Nyt fra skolebestyrelsen 
Skolebestyrelsen på Fjordbakkeskolen holdt møde tirsdag den 29. september.  
 
Her var følgende blandt andet på dagsordenen:  

 Præsentation af skolens talentindsatser ved talentvejlederne  
 Drøftelse af skolerejser og forældrebetaling  
 Evaluering af Coronaforløb på Fjordbakkeskolen  
 Præsentation af skolens fokusområder i skoleåret 20/21  

 
Ditte Dall udtræder af skolebestyrelsen og erstattes af Mette Adriansen, der har 
børn på 4. og 7. årgang i Taulov. Tak til Ditte for indsatsen.  

 
...og så blev skolebestyrelsen enige om at sende følgende opfordring til alle for-
ældre:  

 
 

 

   

  

 

 
Studiemiljø 

  I Taulovafdelingen var vi så heldige,  
  at vi i forbindelse med at kommunen   
  fik fjernet anlægsloftet fik tildelt mid- 
  ler til at indkøbe både højborde og    
  sofa-kupéer på 7. og 8. årgang –  
  hvor der er plads til fordybelse og    
  gruppearbejde  
 

 

 

Madkundskabslokale 
Processen omkring madkund-
skabslokalet i Taulov skrider plan-
mæssigt frem. Både voksne og 
elever glæder sig til at tage lokalet i 
brug i det nye år. 
 

  
 

 
     
    Indtil videre nøjes vi med at nyde    
    3D-tegningerne. 

Opfordring fra skolebestyrelse, ledelse og 
medarbejdere vedr. Corona 

Kære forældre Fjordbakkeskolen.  
 
På vores seneste skolebestyrelsesmøde drøftede vi Coronasituatio-
nen i vores område. Heldigvis ser det ud som om, vi nu er kommet 
igennem den “bølge”, der ramte elever fra vores 8. årgang i septem-
ber. Når vi fik inddæmmet smitten, skyldes det et tæt og godt samar-
bejde mellem forældre, skole og foreningsliv i området. Vi stod alle 
sammen – og tak for det.  
 
Vi så og oplevede der, hvor meget Corona påvirkede hverdagen alle 
steder. Corona er ikke nogens skyld. Men vi har alle et ansvar frem-
over for, at vi gør alt for at holde smitten væk eller nede.  
 
Aktuelt er smittetallet i landet nu størst i aldersgruppen 10-20 år. Det 
bekymrer os, og vi vil gerne opfordre til, at I forældre i den kom-
mende periode aflyser sociale arrangementer i fritiden eller i det 
mindste afvikler dem i mindre og nære grupper. Særligt fester 
blandt unge ser ud til at være betydelige smittekilder.   
 
Vi ved, vi ikke kan bestemme over jeres og jeres børns fritid, så dette 
er en velment opfordring. Vi ved og har set, hvad det betyder, når 
smitten bryder fri, så hjælp os venligst med at passe på vores børn 
og unge og holde smitten væk fra skolen.  
 
Med venlig hilsen  
Fjordbakkeskolens skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere  
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 Præsentation af trainees på Fjordbakkeskolen 
På Fjordbakkeskolen har vi i dette skoleår ansat tre nye trainees – 2 på afdeling Taulov – og 1 i Skærbækafdelingen. 
Fordelen ved trainee-uddannelsen er, at man kombinerer den teoretiske undervisning med afprøvning i praksis – under 
kyndig vejledning af vores uddannede personale. 

Jeg hedder Mikkel og er 23 år gammel. Jeg kommer fra en traineestilling i revisionsvirksomheden 
Deloitte, men har erfaret at den branche er for kedelig til mig, hvorfor jeg nu er startet som lærer-
trainee. Jeg bor i Fredericia og bruger en masse tid på fodbold, hvor jeg både er træner, spiller og 
tilskuer. Jeg er tilknyttet 5B i Taulov og glæder mig til at møde jer, når lejligheden byder sig. 

 

 

Mit navn er Anne, og jeg er 20 år gammel. Jeg kommer oprindeligt fra Horsens, hvor jeg i 
sommers afsluttede min HF. Ved siden af studiet arbejdede jeg som specialpædagogisk 
støtte for to studerende, der har en funktionsnedsættelse, samt som servicemedarbejder i 
STARK Horsens Syd. Men eftersom jeg er blevet optaget på min drømmeuddannelse, ven-
der jeg nu snuden mod Fredericia Kommune, hvor jeg glæder mig meget til at skulle arbejde 
med det, jeg virkelig brænder for. I Skærbæk får I en smilende, engageret trainee-lærerstu-
derende med højt humør, og som lægger vægt på at opbygge gode og tillidsfulde relationer 
med elever, kollegaer og forældre.  

  

Mit navn er Laura og jeg er d.01-08 startet som traineelærer på Fjordbakkeskolen afd. 
Taulov og er super glad for at være her. Jeg er primært tilknyttet 1.B, hvor jeg hjælper til i 
Karins timer i dansk og engelsk. Jeg er tidligere uddannet litteraturhistoriker og har i flere år 
arbejdet som formidler på et vikingemuseum. Her fik jeg øjnene op for, hvor glad jeg er for at 
arbejde med formidling til børn og er derfor begyndt på læreruddannelsen i Jelling. 

 

 

 
Rigtig god efterårsferie til alle 

  
Med venlig hilsen 

Ledelsen på Fjordbakkeskolen 

Åben skole den 18/11, 25/2 og 31/5            UDSKUDT PGA. CORONA 
 
Som tidligere orienteret om, har ledelsen sammen med skolebestyrelsen peget på fire datoer, hvor vi giver jer 
forældre mulighed for at opleve deres børn i den sammenhæng de er i, når de går i skole og indgår i det faglige 
og sociale fællesskab, som klassen er. Undervisningen på forældredagene er ikke specielt tilrettelagt efter, at 
der er forældre på besøg, det er tværtimod tanken, at det man som forældre vil kunne se og opleve er den al-
mindelige daglige undervisning. På disse dage ville glemt tøj ligeledes blive lagt frem. 
 
Det er vigtigt, at I på forhånd har afklaret med jeres barn, hvor længe I har tænkt, at I deltager, fordi det godt kan 
give anledning til usikkerhed/frustration hos barnet, hvis der ikke på forhånd er klare rammer omkring aftalerne, 
så barnet oplever, at de skal til at ”forhandle” med jer om varigheden af jeres ”skoledag”. 
 
Hvis I som forældre ikke har mulighed for at deltage i de planlagte forældredage, er der altid mulighed for at 
træffe aftaler med personalet om besøg på andre tidspunkter. 


