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Kære alle, 

 

Endnu et mærkværdigt skoleår lakker mod enden.  

Vi har fulgt det hele tæt og med taknemmelighed ser vi nu en skoledag fungere tilnærmelsesvist normalt igen. 

Det er rart for alle og et STORT TAK TIL ALLE FOR DERES BIDRAG TIL AT FÅ DETTE TIL AT LYKKES. 

 

I de sidste måneder har vi/skolen budt velkommen til den nye årgang *0 på Uglegårdsskolen.  

Igen en anderledes opstart end vi tidligere har været vant til, men dermed ikke sagt at det ikke blev en god 

start med forventningsglæde og spænding. 

STORT VELKOMMEN TIL BÅDE NYE ELEVER OG VOKSNE 

 

I 6. klasserne forbereder elever og personale sig på at afslutte i deres hidtidige klasser og efter sommerferien 

møde ind i de nye linjeklasser. Vi håber, at I får en god afslutning i 6. klasse og ALT HELD OG LYKKE TIL DE 

KOMMENDE KLASSER OG FAGLIGE TEAMS.  

 

I disse dage afslutter 9. klasserne deres hverdag på skolen. Heldigvis blev det muligt at vende tilbage inden 

afslutning og med mulighed for at sige “ordentligt” farvel. 

Sidste skoledagsfejring i går var - som sidste år - anderledes end den plejer at være, men også helt særlig for 

denne årgang. Dagen og måden hvorpå den blev fejret, vil altid stå som noget helt unikt og under 

omstændighederne var det en meget festlig dag.  

ALT HELD & LYKKE FREMOVER TIL ALLE FLYVEFÆRDIGE 9. KLASSER 

 

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at sende tanker til skoleleder Jonas, som i øjeblikket passer godt på sig 

selv. Jonas er savnet, og vi glæder os til at byde Jonas velkommen tilbage igen. 

 

På fredag er sidste dag inden sommerferie. Igen, et skoleår vi alle vil huske. 

 

Vi har et ønske, som vi gerne vil, at I “tager med på ferie” og tænker lidt over. Det er vores forståelse, at der 

findes forældre Facebookgrupper, hvor der meget hurtigt kan blive skabt en stemming omkring skolen og de 

ansatte m.fl. Vi vil meget gerne appellere til, at såfremt  der er en utilfredshed, så tages der en dialog direkte 

med dem, det vedrører. Det er meget nemt at forfalde til at anvende en tone og omtale på sociale medier, 

som man nok ikke ville have valgt, hvis man stod ansigt til ansigt.  

 

Med det sagt, så  

ØNSKER VI ALLE ELEVER, FORÆLDRE OG ANSATTE EN RIGTIG DEJLIG – VELFORTJENT – FERIE. 

 

REFERATER – SKOLEBESTYRELSES MØDER 

Referat fra seneste skolebestyrelsesmøde 2. juni kan findes her:   
https://uglegaardsskolen.aula.dk/sites/uglegaardsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Referat%2002.06.21_0.pdf 

Næste skolebestyrelsesmøde er til september. 

 

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

/Skolebestyrelsen 24. juni 2021 

Lotte Højbo Liebst, Formand for Skolebestyrelsen, Uglegårdsskolen 
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