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Kære alle, 

 

Inden klokken ringer ud, og der er velfortjent juleferie for alle, vil vi gerne dele hvad der er sket og 

hvad der optager os i Skolebestyrelsen i øjeblikket. 

Det er et længere skriv denne gang, men der er også meget i “vælten” og det er desværre ikke kun 

positivt hvad vi kan opdatere omkring. 

 

 

BESPARELSER PÅ SKOLERNE I SOLRØD 

Der er fra kommunens side lukket for yderligere penge til skoleområdet. Selvom Uglegårdsskolen i 
forvejen budgetmæssigt er i underskud svarende til fire fuldtidslærerstillinger, skal der derfor nu 
spares yderligere svarende til tre fuldtidslærerstillinger. Det betyder, at Uglegårdsskolen reelt vil 
være i underskud svarende til hele syv fuldtidslærerstillinger, hvorfor lærerne skal løbe endnu 
hurtigere.   
  
Det kan derfor ikke undgås, at disse besparelser fra kommunens side vil kunne mærkes. Vi skal i 
februar måned 2022 vedtage og godkende skolens budget for det kommende år, og der vil komme 
en direkte effekt på hvordan og hvilken type undervisning og skolegang, som vi kan tilbyde.  
 
Da der fra kommunens side også skal spares inden for området med Børn og Unge Rådgivningen, 
forudser vi, at færre børn kan få de specialtilbud, de har brug for. Det medfører, at flere børn med 
særlige behov skal rummes i de almene/almindelige skoleklasser. Også dette vil presse såvel lærerne 
som eleverne.  
 

Det er smerteligt, da det rammer elever og ansatte direkte.  

De ansatte er i forvejen stærkt udfordrede omkring krav om inklusion i de almene klasser, flere 

elever i klasserne og øgede krav til differentieret undervisning og dertil øget fagligt 

kompetenceniveau (ekstra uddannelser skal gennemføres). Vi er stærkt bekymrede for den 

sneboldseffekt, der skabes med alle disse “optimeringer” og vi ser udfordringer blandt elever og 

ansatte med at “være i” disse rammer og vilkår.  

 

Derudover træder de ændrede åbningstider for SFO I / SFO II (klub) i kraft per 1. Januar. 

Reduktionen af den ugentlige åbningstid med 1 time, vil på Uglegårdsskolen SFO og i KlubUglen ske 

om fredagen, hvor SFO vil lukke kl. 16.15 og KlubUglen kl. 16.30 og det gældende fra 1. januar 2022. 

Endnu et område, som skaber store udfordringer for forældre, elever og ansatte. 

 

Besparelserne på skoleområdet er så omfattende at alle tre folkeskoler i Solrød gik sammen om at 
lave et høringssvar i September måned, da vi var blevet bekendt med hvad besparelsesplanerne var 
omkring skoleområdet. Det fulde høringssvar og også hvilke yderligere områder, der skal spares på 
og omkring kan ses i Nyt fra Skolebestyrelsen fra Oktober, 
https://uglegaardsskolen.aula.dk/skolebestyrelsen/tidligere-nyt-fra-skolebestyrelsen. 

https://uglegaardsskolen.aula.dk/skolebestyrelsen/tidligere-nyt-fra-skolebestyrelsen
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ÅRSKARAKTERER – ÆNDRES FRA TRE GANGE OM ÅRET TIL TO GANGE 

På Skolebestyrelsesmøde i november besluttede vi at ændre på hvor ofte, der tildeles karakterer. 

 

Der er et krav om at elever modtager karakterer to gange om året. Pt. får eleverne tildelt karakterer 

tre gange om året på Uglegårdsskolen. Der er mulighed for at ændre den tredje karakter til i stedet 

at være en2 udtalelse, når eleven går ud af skolen i 9. klasse. 

 

Vi har i Skolebestyrelsen besluttet at ændre karaktergivning til fremadrettet at være to gange om 

året i 8. og 9. klasse. Den tredje karakter erstattes med en udtalelse, når eleven går ud. 

 

Begrundelsen for at ændre er, at der dermed kommer mere fokus på hvordan eleven ikke blot 

karaktermæssigt “placeres”, men også på hvilket menneske, eleven er. Dette harmonerer bedre med 

skolens værdier og fjerner også lidt af presset fra eleverne om hele tiden at skulle “måles og vejes” i 

de sidste to år i Folkeskolen.  

 

 

INKLUSION I SKOLEN 

Vi oplever desværre konsekvenserne af klasser med flere elever, væsentlig højere inklusion af elever 

med særlige behov og udfordring med at tilføre tilstrækkeligt personale til at dække de afledte 

behov, der opstår som følge af det. 

 

Da hele kommunen er i en “spareøvelse”, så forudser vi at der kommer flere besparelser omkring 

tildeling af rette tilbud til de elever, der har særlige behov. At flere og flere skal inkluderes i de 

almene klasser – uanset om det er det bedste for elev og de resterende elever. Samtidig med at vi i 

øvrigt skal spare på skoleområdet, jf. også ovenfor.  

 

Det er en uhensigtsmæssig spiral og det er et område, som vi vil placere meget højt på vores agenda 

i den kommende tid, da vi er oprigtigt bekymrede for effekten – både blandt elever med særlige 

behov, elever “uden” særlige behov og blandt de ansatte. 

 

 

TRAFIKSIKKERHED 

Vi er nu midt i den allermest mørke tid på året og vi skal alle passe ektra godt på os selv og hinanden, 

når vi færdes rundt.  

Elevrådet planlægger en “happening” her i December måned, hvor fokus er på “lys på cyklen”. Så et 

lille “tip” herfra er lige at få tjekket op på om der nu også er lys på cyklen og om det reelt også 

tændes til/fra skole...  

 

Dertil følger vi i disse dage op med den kommunale administration omkring tidligere dialog omkring 

bedre sikkerhed omkring Vestre Grænsevej / Tingsryds Allé. 
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SKOLEBESTYRELSENS AMBITION 

Vi har opdateret den ambition, vi tidligere har lavet omkring vores virke i Skolebestyrelsen. Der er 

ikke noget krav om at have en ambition som skolebestyrelse, men vi er så heldige at vi ikke kun har 

et ønske om at være skolebestyrelse af navn, men også af gavn, så vi er i arbejdstøjet med ønske om 

at være med til at skabe bedre rammer og muligheder for ansatte og elever på skolen.  

 

Du kan læse vores ambition her: 

https://uglegaardsskolen.aula.dk/sites/uglegaardsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Ambitio

n%20Skolebestyrelsen%20Ugleg%C3%A5rdsskolen_Nov2021.pdf 

 

 

FORÆLDREMØDE I JANUAR – RYKKES TIL MAJ  

På grund af de høje smittetal, så har vi valgt at rykke Skolebestyrelsens aften for forældre og 

ansatte. Vi har inviteret psykolog, ph.d,  forfatter og tidligere folkeskolelærer Rasmus Alenkær til at 

komme den 30.05.22. 

Tema for aftenen er forældresamarbejde og skole/hjem samarbejde. En aften, der er relevant for 

os alle. Vi håber at se mange af jer til fælles inspiration og dialog. 

Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu. Invitation følger senere.. 

 

 

VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN 

Der afholdes valg til Skolebestyrelsen i første kvartal 2022. Vi ved at der er ledige pladser, så har du 

en drøm om at være med til at påvirke og gøre en forskel for og omkring Uglegårdsskolen, så skriv 

gerne til os allerede nu. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af de forældrevalgte i 

Skolebestyrelsen.  

Du kan se kontaktinformation her: 

https://uglegaardsskolen.aula.dk/Skolebestyrelsen/Skolebestyrelsens-medlemmer 

Ved du allerede nu, at du gerne vil stille op, så kan du skrive det direkte til skolen på 

uglegaardsskolen@solrod.dk 

 

 

NYT BYRÅD 

I forbindelse med at det nye Byråd tiltræder 1. Januar får vi også nye politiske samarbejdspartnere i 

Skolebestyrelsen, da Familie & Uddannelsesudvalget ændres. Vi glæder os til samarbejdet og håber 

på gode dialoger og mulighed for at drøfte mærkesager og udfordringer, med formålet om at skabe 

de bedste rammer for både elever og personale. 

 

Tak til det afgående Udvalg, for gode drøftelser og respektfuld dialog. Vi har ikke altid været enige – 

det bliver vi naturligt nok aldrig – men der har altid været lyttet og mærkesager taget alvorligt. Tak 

for samarbejdet! 

 

https://uglegaardsskolen.aula.dk/sites/uglegaardsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Ambition%20skolebestyrelsen%20Ugleg%C3%A5rdsskolen_Nov2021.pdf
https://uglegaardsskolen.aula.dk/sites/uglegaardsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Ambition%20skolebestyrelsen%20Ugleg%C3%A5rdsskolen_Nov2021.pdf
https://uglegaardsskolen.aula.dk/skolebestyrelsen/skolebestyrelsens-medlemmer
mailto:uglegaardsskolen@solrod.dk
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REFERATER – SKOLEBESTYRELSES MØDER 

Referat fra seneste skolebestyrelsesmøder kan findes her:   

https://uglegaardsskolen.aula.dk/sites/uglegaardsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Referat

%2003.11.21.pdf 

Næste skolebestyrelsesmøde er 12. januar 2022.  

 

Har I nogen spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. I finder kontaktoplysninger på skolens 

hjemmeside. 

 

Med ønsket om en rigtig dejlig ferie til jer alle, og på gensyn i 2022! 

 

/Skolebestyrelsen 6. december 2021 

Lotte Højbo Liebst, Formand for Skolebestyrelsen, Uglegårdsskolen 

https://uglegaardsskolen.aula.dk/sites/uglegaardsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Referat%2002.12.20.pdf
https://uglegaardsskolen.aula.dk/sites/uglegaardsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Referat%2003.11.21.pdf
https://uglegaardsskolen.aula.dk/sites/uglegaardsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Referat%2003.11.21.pdf

