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NAVNE OG TELEFONUMRE
UngFredericia
Mosegårdsvej 2 D
7000 Fredericia
Åbningstider mandag – torsdag
Fredag

kl. 08.00 -15.00
kl. 08.00 -14.00

Telefonnumre:
Kontor
Lærerværelset

72 10 56 90
72 10 56 96

Skole- og Ungdomsskoleleder

Søren Pedersen
Privat

40 72 29 71
75 93 05 53

Afdelingsskoleleder
10’ende

Tine Mortensen
Privat

40 72 29 81
30 29 83 28

Skolesekretær

Sanne Andrea

22 85 68 24

Skolebibliotekar

Jakob Madsen

72 10 56 93

UU-vejleder

Thomas Beksgaard
Martin Bruun

20 85 30 79
22 34 75 46

E-mail:
Hjemmeside:

ungfredericia@fredericia.dk
www.ungfredericia.dk

Fredericia Kommune
Skoleafdelingen
Pæd. Psykologisk Rådgivning
Skolepsykolog Solveig Visby
Fredericia Gymnasium
EUC Lillebælt
Hansenberg Kolding
International Business College
Social– og Sundhedsskolen
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Erritsø Hallen

72 10 70 00
72 10 74 15
72 10 74 60
41 14 16 42
75 92 06 88
79 20 11 11
79 32 01 00
72 24 16 00
79 21 12 00
72 11 34 61
75 94 22 20
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PERSONALE

Søren Pedersen
Ungdomsskoleleder

Rikke Lundsgaard
Dansk, Engelsk
Ordblinde

Charlotte Voss
Tysk, Matematik, Idræt,
Svømning, AKT

Tine Mortensen

Sanne Andrea

Afdelingsskoleleder

Sekretær

Michael Winther
Dansk, Idræt, Svømning

Sanne Kaiser
Dansk,
Dansk som 2. sprog

Jakob Madsen
Fysik, Matematik, Dansk
Skolebibliotekar

Johan Løndorf
Matematik

Thomas Zederkof
Pædagog
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KALENDER 2019/2020
August
Man. 12.
Tirs. 27.

Skolestart
Skolefoto

September
Oktober
Fre. 11
uge 42
uge 43
uge 44

1. standpunktskarakter
Efterårsferie
Skolerejse til Barcelona
Brobygning

December
Fre 20.

Juleferie

Januar
Fre. 3
Tirs. 14.

Skolestart
Informationsmøde for kommende elever

Februar
uge 7

Vinterferie

Marts
uge 15
uge 16

Påskeferie
Mandag 2. påskedag

April
uge 17

Sidste standpunktskarakterer

Maj
ons. 20.

Skriftlige prøver
Sidste skoledag

Juni
Tors. 25.

Mundtlige prøver
Translokation
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FERIEKALENDER
2. halvår 2019

1.halvår 2019
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BUS

Følgende busser kører til 10’ende:
Fra Banegården i Fredericia: linje 3
Fra Skærbæk: linje106
Fra Middelfart st.: linje 105
Se nærmere oplysninger og køreplaner på www.sydtrafik.dk

BUSKORT

Buskort kan søges, hvis der er mere end 9 km. fra hjemmet til skolen. Dette gælder dog
kun elever, som er bosiddende i Fredericia Kommune.
Skolekortet kan ansøges på følgende link: https://selvbetjening.egki.dk/607/60708031912441025

ORDENSREGLER
 Opfør dig ordentligt
 Hjælp hinanden og vis hensyn
 Kom hver dag – ellers ring afbud med grund inden kl. 08.30
 Kom til tiden
 Rygning på skolens område er forbudt
 Det er ikke tilladt at spise og drikke i undervisningen

MOBILTELEFONER

Der gælder særlige regler for mobiltelefoni i undervisningstiden!
Det er vigtigt for skolen at have det korrekte mobilnummer. Husk derfor altid at orientere skolen, såfremt du får nyt nummer. Det har vist sig, at det i visse tilfælde kan være en
fordel, når skolen ønsker at komme i kontakt med eleven.
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RYGNING

Er forbudt på skolen og dennes matrikel. Skolen er røgfri.

RINGETIDER
På 10’ende har vi ingen klokke, der ringer ind og ud til time. Derfor skal du selv være opmærksom på, hvornår timen starter og slutter. Herunder kan du se ”ringetiderne”:
1. lektion
2. lektion
3. lektion
4. lektion
5. lektion
6. lektion

08.15 - 09.15
09.25 – 10.25
10.35 - 11.35
12.05 – 12.50
12.50 – 13.35
13.45 - 14.30

SYGEMELDING

Hvis du bliver syg, skal du ringe eller sende en sms på 22856824 i tidsrummet mellem kl.
7.45 og kl. 8.15, dette skal gøres hver dag, du er syg.
Hvis du bliver syg i brobygningsperioden, skal du ringe til brobygningsskolen.

FRI FRA UNDERVISNING

Ønsker en elev fritagelse fra undervisningen, skal der ske skriftlig henvendelse til skolens
kontor. Frihed bevilges efter nærmere aftale.

FRAVÆRSSTATISTIK

Al fravær registreres og der udregnes en statistik for hver enkelt elev. Man er fraværende,
når man ikke er mødt op — uanset om man er ved tandlægen eller er syg, derfor tæller
dette også med i statistikken. Lægebesøg bør derfor altid lægges udenfor normal skoletid.
Højt fravær kan få konsekvenser for at gå til afgangsprøve og dermed gennemføre 10. klasse.

BRUG AF SKOLENS OG EGNE PC’ER

Eleverne
kan
koble
sig
på
skolens
Skolen har et antal Chromebooks som eleverne kan låne.

netværk

via

UNI-login.
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COMPUTERREGLER

Privat brug af computeren viger for skolearbejde.
Skadelige programmer er forbudt samt download eller installation af spil.
Du må ikke lave ændringer af maskinopsætningen.
Du er personlig ansvarlig for aktiviteterne på din bruger-ID. Du skal derfor foretage de
nødvendige forholdsregler for at beskytte din adgangskode.

MATERIALER

Skolen udleverer alt materiale, som skal bruges i undervisningen. Bøger og undervisningsmateriale er skolens ejendom, og det lånte materiale skal afleveres på skolen efter sidste
prøvedag.
Bortkommet materiale skal erstattes af eleven selv.
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SKOLEINTRA

Du får et login til ElevIntra til intern kommunikation, aflevering af opgaver mv. Du logger
på med UNI.
Alle lektier vil blive lagt ud på ElevIntra.
I ForældreIntra findes alle relevante informationer fra ledelse og lærere målrettet de enkelte klasser.
Faglærerne lægger årsplaner og lektier ud (se menupunktet på Intraen), og der er mulighed
for at finde skemaer, udskrive klasselister samt benytte mailsystemet.
Koder til SkoleIntra vil blive sendt på SMS snarest muligt efter skolestart. Det er derfor
vigtigt, at Du/I informerer skolen ved ændringer af tlf. nummer. Skulle I have yderligere
spørgsmål til brugen af SkoleIntra, kan I kontakte kontoret.
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SKEMA

Alle elever får et grundskema, som gælder, når der ikke er specielle undervisningsuger,
brobygning m.v. De enkelte klasser kan have alternative skemaer i kortere eller længere
perioder.

ELEVSKABE

På skolen findes der skabe, hvor du kan opbevare dine skoleting, som du ikke har brug for
derhjemme til lektielæsningen. Nøglen til skabet udleveres på kontoret hos sekretæren
Sanne.

LOKALER

På UngFredericia Mosegårdsvej 2D, råder vi over lokalerne 01, 02, 03, 04, 206 og lokale
207.
Desuden er der et grupperum og et auditorium og skolens torv.
Dele af valgfagsundervisningen foregår i Erritsø Hallerne, på Erritsø Fællesskole afd. Krogsager samt på Ungdommens Hus.
Der orienteres om lokalefordelingen på opslagstavlen ved kontoret, på hjemmesiden og på
skoleIntra.
Lokalefordelingen kan ændres i forhold til hold og klasser.
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UDDANNELSESCENTRET FREDERICIA

Eleverne har adgang til UddannelsesCentret Fredericia. Det er dog ikke tilladt, at:
 Opholde sig på gangene
 Bruge toiletter
 Tage kaffe, the, kakao og mad som forefindes på gangene til kursisterne
Al færdsel på gangene skal foregå roligt.

KANTINE

Der er mulighed for at købe mad i kantinen ved Uddannelsescentret Fredericia. Udvalget
består af boller m/pålæg, lun ret og diverse salater.
Alt service fra kantinen ved UddannelsesCentret Fredericia skal blive i kantinen, så køber
du noget mad med service, skal du spise i kantinen.
På Torvet er der opstillet en koldtvandsbeholder - tag din egen drikkedunk med, da skolen
ikke har glas eller bæger, som elever kan låne.
Eleverne er selv ansvarlig for at bortskaffe deres affald.

SKOLESTART

Skolestarten begynder med to introuger med et særligt tilrettelagt program. Vi bruger de
første uger til at lære hinanden at kende.
Der vil være et særligt skema i disse uger.

SKOLEFOTOGRAFERING

Klasser/hold og individuel fotografering foregår i september. Eleverne får forinden udleveret fotosedler, som skal underskrives af hjemmet. Sedlerne skal medbringes på selve fotodagen. Det er vigtigt, at elever og forældre hurtigt og senest efter en uge går ind og ser,
om der er behov for at tage omfoto. Alt info om billeder m.m. forefindes på sedlen udleveret af fotografen.

BROBYGNING

Alle elever i 10. klasse tilbydes 1 uges brobygning i uge 44 på ungdomsuddannelserne. Alle
brobygnings– og praktik forløb aftales med UU-vejlederen.
Formålet med brobygning er, at den enkelte elev bliver afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse.
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SKOLEREJSE
10’ende tager på skolerejse i UGE 43. Du må regne med en egenbetaling på minimum
2.000 kr.
Skolerejsen er en del af skolegangen i 10. klasse. Hvis en elev framelder sig skolerejse efter
indbetalingen eller udmelder sig af 10. klasse, undersøger skolen om, der er mulighed for
tilbagebetaling af egenbetalingen.
Hvis rejsen er betalt til selskabet, er elevens egenbetaling gået tabt.

ELEVRÅD

Elevrådet vælges blandt skolens elever i slutningen af august måned. Elevrådet holder et
antal møder i skoleåret efter aftale med elevrådskontaktlæreren. Elevrådet deltager med 2
repræsentanter i skolebestyrelsen og er med til at planlægge en række forskellige aktiviteter i skoleåret.
 Sidste skoledag
 Fest og sportsaktiviteter
 Trivselsundersøgelser
 Emne og blokdage
 Topmøder

SKOLEBESTYRELSEN UNGFREDERICIA

Skolebestyrelsen fører tilsyn med og fastsætter principper for skolens virksomhed.
Bestyrelsen består af,
 2 repræsentanter udpeget af Byrådet. (Valgt for 4 år)


2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter udpeget af Byrådet efter indstilling
forslag fra de stedlige organisationer. (Valgt for 4 år)



2 medarbejderrepræsentanter, heraf 1repræsentant fra 10. klassetilbuddet og en
repræsentant fra den øvrige ungdomsskolevirksomhed.(Valgt for 1 år)



2 forældrerepræsentanter. (Valgt for 1 år)



2 elevrepræsentanter, heraf en repræsentant for 10. klassetilbuddet og en repræsentant fra den øvrige ungdomsskolevirksomhed. (Valgt for 1 år)



1 repræsentant fra Fredericia Ungebyråd. (Valgt for 2 år)



1 repræsentant fra Fredericia Kommunes Handicapråd

Der afholdes 4-5 møder i skoleåret 2019-2020
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FLYTNING

10’ende får automatisk besked om adresseflytninger via Folkeregistret. Kontoret skal kun
have besked, hvis man får nyt tlf. nummer.

KVALITETSRAPPORT

Kvalitetsrapporten er en del af ændring af folkeskoleloven fra juni 2006 (Lov nr. 572). Der
er her foretaget en præcisering og tydeliggørelse af Byrådets ansvar for kommunens skolevæsen - herunder udarbejdelse af en årlig kvalitetsrapport, der viser kvaliteten i skolevæsenet og på de enkelte skoler.
Se: www.10ende.skoleintra.dk

FORSIKRING

Skolen er forsikret i Kommunernes Gjensidige Forsikring. Er der spørgsmål til dette, kontakt da skolens kontor på 7210 5690 eller Brand og Redning på 7210 7080.
Skolen påtager sig ikke noget ansvar for det, som eleven medbringer i skoletiden f.eks. bøger og elektronisk udstyr.

TILMELDING TIL UNGDOMSUDDANNELSE 1. MARTS

Optagelse på ungdomsuddannelse sker via www.optagelse.dk. Det er en hjemmeside, hvor
tilmeldingen foregår elektronisk i samarbejde med UU-vejlederne på skolen og sammen
med dine forældre.
For at underskrive denne tilmelding, skal man have en digital signatur.
Bestilling af digital signatur sker via www.digitalsignatur.dk

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING
(UU-Lillebælt)

Henvendelse på tlf. 72113461, eller man kan henvende sig personligt på Mosegårdsvej 2,
7000 Fredericia
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