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“Her er vi 
Nu er vi klar  
Vi gør vores bedste 
Vi gir hvad vi har  
Vi leger og lærer 
om tal og om ord 
Vi holder sammen 
Vi sætter spor” 

Nyhedsbrev

BREDAGERSKOLENS NYE LOGO, NYE SKOLESANG, NYE 
LEDELSE OG NYE START!
Den 11. marts er datoen, hvor Bredagerskolens nye ledelsesteam lægger fra land

Den 1. november tiltrådte jeg som ny 
skoleleder på Bredagerskolen, hvor vi 
påbegyndte arbejdet med det nye 
Bredagerskolen. 

I den forbindelse har vi arbejdet med at 
lave et logo til skolen samt 
sammensætte skolens nye 
ledelsesteam – der skal vise retningen 
for arbejdet med elevernes læring og 
trivsel.

Vi er nu der, hvor det nye ledelsesteam 
er på plads og skolelogoet er parat til at 
blive afsløret.

Begge dele fejres den 11. marts kl. 
9.30 til kl. 10.00 i hallen på 
Bredagerskolen.

Vi byder denne dag velkommen til 
afdelingsleder på mellemtrinnet Camilla 
Guldberg. 

Med Camillas ankomst siger vi også 
farvel til Søren Færck, som har hjulpet 
skolen af flere omgange. En kæmpe tak 
til Søren for hjælpen - den er værdsat!

Det betyder, at skolens ledelse 
fremover består af:

Lance Luscombe (skoleleder og leder 
for det teknisk administrative personale)
Mette Hjelholt Nielsen (viceskoleleder 
og leder af udskolingen)
Kristina Blæhr (afdelingsleder for 
indskolingen og SFO’en)
Camilla Guldberg (afdelingsleder for 
mellemtrinnet)

Nyt logo fejres med ny skolesang

Skolens nye logo vil ligeledes blive 
afsløret ved samlingen, imens eleverne 
synger skolens nye skolesang ”Vi 
sætter spor”.

Skolens musiklærer Elsebet Lindegaard 
har skrevet skolesangen, som tager 
udgangspunkt i tankerne bag skolens 
logo.

Skolesangen “Vi sætter spor” kan høres  
her

NYT 
LEDELSESTEAM

https://youtu.be/GRks13h5VLU
https://youtu.be/GRks13h5VLU
https://youtu.be/GRks13h5VLU
https://youtu.be/GRks13h5VLU
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TAK TIL JER!
Vi vil gerne sige jer et stort tak 
for jeres deltagelse i 
forældretilfredshedsundersøge
lsen. 82% besvarede 
undersøgelsen, hvilket er 
blandt de højste besvarelse-
procenter i Vejle Kommune. 
Dette betyder også, at 
resultatet er repræsentativt 

dækkende. Nogle af jer har 
taget jer tid til at skrive en 
personlig kommentar, hvilket vi 
er glade for. Alle er blevet læst 
igennem og resultatet af 
undersøgelsen er gennemgået 
i ledelsen og i skolebe-
styrelsen. 

KONKLUSIONER
Resultatet af 
forældretilfredsundersøgelsen 
viser, at vi som skole ligger på 
det kommunale gennemsnit ift. 
forældretilfredsheden.

I forældre efterlyser en 
ændring - særligt ift. de tre 
nedenstående områder:FO
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82% besvarede 
undersøgelsen
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3 fokusområder
1. Inde- og udeområderne på skolen

2. Trafiksikkerheden ift. skolevejen

3. Ro/sprogbrug i klassen

I forhold til ovenstående tre områder har vi 
allerede igangsat initiativer, som jeg 
nedenfor vil beskrive:

Inde- og udeområderne på 
skolen 
Nye stole og inventar

Meget at skolens inventar er gammelt og 
nedslidt. Dette vil gøre noget ved - også 
selvom vi skal spare. Vi vil derfor i løbet af 
de kommende 7 år skifte alle elevstole på 
skolen og gøre fællesrummene 
indbydende ift. læring og trivsel. Vi starter i 
dette skoleår med at skifte alle stole på 8. 
årgang og indkøber samtidig nyt inventar 
til blåt fællesrum. 

Ny iglo til Asgård

På Asgård får de også nyt inventar, da vi 
har været så heldige, at overtage en 
lærings-Iglo fra Sprogcenteret i Vejle for et 
symbolsk beløb. Igloen vil stå på det ene 
torv og vil kunne rumme en hel klasse. 
Igloen er lyddæmpet og er et dejligt rum at 

læse i. Samtidig kan den bruges til 
fremlæggelser, film eller bare som 
hyggekrog. Der er højtaler installeret i 
loftet. Vi vil aldrig have råd til at købe en 
Iglo selv - så vi føler os meget heldige! 

Nye elevudsmykninger til skolegården

Eleverne har lavet nogle fantastisk flotte 
mandala malerier på store plader (se 
billedet.  på foregående side). De har i alt 
lavet 20 malerier, som i maj måned vil blive 
hængt op i skolegården ved Midgård og 
Udgård. Malerierne vil helt sikkert 
forskønne området udenfor - og vi kan 
næsten ikke vente med at se dem hængt 
op.

Ny legeplads ved Midgård og Udgård

Skolebestyrelsen nedsætter på det næste 
møde en arbejdsgruppe, som skal lave et 
udkast til en ny legeplads og efterfølgende 
søge midler hjem. To legepladsfirmaer har 
allerede besøgt skolen for at komme med 
deres bud på en ny legeplads. Vi har ingen 
penge til en legeplads, men vi tror på at et 
gennemarbejdet projekt kan åbne dørene 
til fonde og andre bidragsydere.

Nye stole og inventar til skolen 

Øverst ses serviceleder Rasmus 
Bjælde i gang med at afprøve Panton 
skolestolen som indkøbes til 8. 
årgang.

Til højre ses lærings-igloen, som vil 
blive placeret på Asgård. I midten af 
Igloen er der fire skærme som man 
kan koble sig op på. 
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Trafiksikkerhed
Både ledelse og skolebestyrelse er 
meget optaget af, at vores skoleelever 
har en trafiksikker skolevej. Det punkt 
som flest forældre er utilfredse med er 
trafiksikkerheden ift. skolevejen. I 
bestyrelsen er der senest  blevet lagt 
pres på politikerne for at få etableret 
en cykelsti mellem Mølvang og Jelling 
by. Politiet har desværre ikke vurderet 
vejen til at være en farlig skolevej. 
Dette er vi ikke enige i - så 
bestyrelsen og ledelsen kæmper 
videre!

Læs her fra avisen

Ro/sprogbrug i klassen
Vi lever i en tid, hvor grænserne for 
hvad man kan tillade at sige til andre 
hele tiden rykke sig, hvilket bl.a. 
skyldes de sociale og dårlige 
rollemodeller - som en Hr. Trumph. 
Det er derfor dejligt, at kunne se at ro 
og orden i klassen er vigtige for jer og 
for os. 

Dette handler nemlig også om, at vi 
taler pænt til og om hinanden. Vi 

arbejder i alle afdelinger med dette 
fokus og vil i kommende skoleår blive 
endnu tydeligere på de forventinger vi 
har til os selv, eleverne og til jer 
forældre ift. at støtte op om den gode 
tone. 

Vi ser frem til arbejde videre med de 
tre fokus-områder og vil løbende 
holde jer orienteret når der sker noget 
nyt. Her vil vi også bruge skolens 
facebook-side til at poste billeder af 
de nye stole, udsmykningen i 
skolegården, den nye Iglo og meget 
andet.
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Forældreforeningen
Afholder generalforsamling torsdag den 14. marts kl. 17 i Bredagerskolens kantine. 

Dagsorden ifølge vedtægter. 
Da forældreforeningen skal være en del af Bredagerskolens legepladsudvalg, søger de 

forældre som har interesse for at være en del af dette spændende projekt.
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https://vafo.dk/jelling/Politiet-har-vurderet-frygtet-skolevej-uden-cykelsti-Den-er-ikke-farlig/artikel/594651?fbclid=IwAR0W-ctOLOElKk8Pu-hn2JJbZcyzFaDCDuRcMOd62s8oben41ya2fUigWXU
https://vafo.dk/jelling/Politiet-har-vurderet-frygtet-skolevej-uden-cykelsti-Den-er-ikke-farlig/artikel/594651?fbclid=IwAR0W-ctOLOElKk8Pu-hn2JJbZcyzFaDCDuRcMOd62s8oben41ya2fUigWXU
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NAVN OG KL.
PÅ 

POSEN!

Vi oplever, at der ligger 
rigtig mange 
plastikposer på skolens 
udeområder.
I forældretilfredshedundersøgelsen 
blev udeområderne fremhævet som 
noget I og vi gerne vil have gjort 
noget ved. 

En del elever smider deres poser 
efter de har spist deres mad eller 
frugt.

Derfor skal der fremover skrives 
navn og klasse på de plastikposer I 
giver jeres barn med i skole. 

En anden idé kunne være finde en 
stofpose eller container som kan 
bruges hver dag.

Fremover vil Marianne Hansen (sekretær) have 
arbejdsplads på Asgård indtil ca. kl. 10 hver dag. 
Grunden til at Marianne nu får arbejdsplads på 

Asgård skyldes bl.a., at vi ønsker en synlighed og 
kontakt-mulighed til skolens kontor (også på 

Asgård) for forældre og personalet.



Kattekonger
og 

dronninger

FASTE-
LAVN
Som der stod i avisen:  

“Hvad har Batman, Elvis, 
et jordbær, tre nøgne 
mennesker, et bæger 
med popcorn og en stor 
flok hippier til fælles? 
De var alle at finde på 
Bredagerskolen torsdag 
eftermiddag. Der var 
nemlig fastelavn, og så 
er alle klædt ud. Og med 
alle gælder det også 
lærere og ledelse” 

Fastelavn er en af de 
traditioner som samle 
skolen og styrke 
fællesskabet på skolen. 
Det var utroligt at se 
den opfindsomhed og 
kreativitet eleverne 
havde lagt for dagen for 
at udtænke det helt 
rigtige kostume.   
Blandt personalet var 
der også mange 
opfindsomme 
udklædninger. Pia var 
klædt ud som ubåd, 
Mads som ægte rockstar, 
Michael var Elvis og selv 
sad jeg på ryggen af en 
rød skiløber.   
                                        

Allerede om morgenen 
var der gang i de første 
udklædninger, da jeg på 
kontoret blev mødt af en 
elev i monsterud-
klædning. Ikke lige det 
jeg normalt møder ind 
til! 

Se billederne 
her fra avisen

TRADITIONER

https://vafo.dk/jelling/Galleri-Boern-laerere-og-ledelse-hoppede-i-kostumerne/artikel/596225?fbclid=IwAR18AIDvOKlKsJVbh2uXAfe301dYiaJrQJIbrdlJa6WcEoaSvVKuLh-W_vY
https://vafo.dk/jelling/Galleri-Boern-laerere-og-ledelse-hoppede-i-kostumerne/artikel/596225?fbclid=IwAR18AIDvOKlKsJVbh2uXAfe301dYiaJrQJIbrdlJa6WcEoaSvVKuLh-W_vY


Skoleskak
D E  M I N D S T E  K L A S S E R  P Å  B R E D A G E R S K O L E N  G I K  P Å  
V I N T E R F E R I E  M E D  E N  M A S S E  S K A K - L Æ R I N G  I  
B A G A G E N ,  D A  D E  D E LT O G  I  S K O L E R N E S  S K A K D A G  
2 0 1 9

UDFORDRING KONCENTRATION HJERNEGYMNASTIK FÆLLESSKAB

Med venlig hilsen

Lance Luscombe

Skoleleder


