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VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2020 / 2021 

Først og fremmest et stort velkommen til alle nye elever, forældre og ny-ansatte på skolen. Vi håber i alle har 

fået en god start, selvom særligt opstart i 0. klasse har været anderledes end tidligere pga. COVID-19 

forholdsregler. Og naturligvis også et stort velkommen tilbage til alle kendte ansigter. 

 

COVID-19 til trods, så er skoleåret i fuld gang og netop i sidste uge summede skolen af aktivitet og faglig 

fordydelse i flex-ugen. Et spændende fokus som giver tid til fordybelse og dedikeret fokus.  

Senere på året er der en tema uge, hvor eleverne skal være med til at skabe og “fungere i” i en by. Super 

spændende og kreative tiltag fra skolen i forhold til at skabe afveksling og integrering af viden igennem “leg” 

og simulering. Vi håber i tager godt imod og at det bidrager til en god forståelse og læring hos eleverne. 

 

 

TRIVSEL – ET FÆLLES ANSVAR 

Vi, skolebestyrelsen, har været rundt i så mange klasser som muligt til forældremøder her i august/september. 

Ud fra vores begrænsede ressourcer er vores prioritet indskoling, X og J klasser samt de ny-etablerede 7. 

klasser (det er socialt  lidt som at starte i 0. klasse igen, da der dannes nye klasser og når man rammer 

udskoling, så er der en række nye frihedsgrader og en helt ny forældregruppe, der skal “finde hinanden”). 

 

Til jer alle vil vi dog gerne opfordre jer forældre til at bakke op om aktiviteterne og dagligdagen på skolen. 

Det gælder hjemme i samtalen rundt om spisebordet, i forindelse med klasseaktiviteter, det gælder i forhold til 

jeres børns individuelle trivsel men i lige så høj grad for den samlede klasses trivsel. Vi har alle et fælles ansvar 

for at ALLE elever og ansatte trives i hverdagen omkring vores børn. 

 

 

BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR 

Nyt skoleår, betyder også budget-tid. Vi har afleveret høringssvar til budget 2021. Vores særlige fokuspunkter i 

år er på  

 ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19,  

 ekstra budgetter til vikardækning i forbindelse med COVID-19 samt  

 sikker skolevej, særligt ved Vestre Grænsevej/Tingsryds Allé.  
 

Ud over disse punkter, har vi en lang række “mærkesager”, som vi troligt gør opmærksom på. Høringssvaret 

kan læses til sidst i dette brev. 

 

 

MØDE MED FAMILIE & UDDANNELSESUDVALGET (FU) 

I august mødtes vi med FU for at drøfte mærkesager.  

Fokus var bl.a. på COVID-19, sikker skolevej, toiletforhold, gennemsnitsløn og kvailitetsrapport for 

Uglegårdsskolen.  
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Som opfølgning på mødet laver vi et referat og uddyber nogle af punkterne, således at vi alle er sikre på at der 

er delt viden omkring hvad der optager os og at vi får fulgt op på punkterne. Referatet deles med FU.  

 

 

NY SKOLEBESTYRELSE 

Som det første i dette skoleår har vi i skolebestyrelsen budt velkommen til Camilla Lillemose Dose, nyt medlem 

og valgt for de næste 4 år samt Gitte Guldberg Sauer som suppleant.  

 

De forældrevalgte i Skolebestyrelsen er: 

 Didde Laier-Brodersen (børn i 1A og 4D) 

 Line Raae Lund (børn i 0C og 4A) 

 Heidi Bonsvig (børn i 2C og 7EV) 

 Larus Gudmundsson  

 Camilla Lillemose Dose (børn i 0E og 3C) 

 Jacob Juhl Nielsen (børn i 5A og 8DV) 

 Lotte Højbo Liebst (børn i 3A, 7CI, 9EV) 

 Gitte Guldberg Sauer  
 

Vi har konstitueret os som følger: 

 Formand: Lotte Højbo Liebst 

 Næstformand: Jacob Juhl Nielsen 

 Suppleant: Gitte Guldberg Sauer 
 

 

REFERATER – SKOLEBESTYRELSES MØDER 

Referat fra seneste skolebestyrelsesmøde 3.september kan findes her: 
https://uglegaardsskolen.aula.dk/sites/uglegaardsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Referat%200209.pdf 
 

Næste skolebestyrelsesmøde er den 7. oktober.  

I finder årshjul over vores fokusområder her: 

https://uglegaardsskolen.aula.dk/sites/uglegaardsskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/%C3%85rshjul_Skoleb

estyrelsen_Ugleg%C3%A5rdsskolen_jan2020.pdf 

 

Vi glæder os til året, til samarbejdet med jer alle og så holder vi alle vejret lidt og følger udviklingen omkring 

COVID-19. 

 

Har i nogle spørgsmål er i velkomne til at kontakte os. I finder kontaktoplysninger på skolens hjemmeside. 

 

 

/Skolebestyrelsen 23. september 2020 

Lotte Højbo Liebst, Formand for Skolebestyrelsen, Uglegårdsskolen 
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Økonomiforvaltningen 

Solrød Center 1 

2680 Solrød Strand 
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HØRINGSSVAR VEDR. BUDGETLÆGNING 2021-2024 

      
Det er med stor glæde at vi, i budgetmaterialet for 2021-2024 finder at serviceniveauet ønskes 

opretholdt og vi ikke finder besparelser for skoleområdet. 

 

Vi ser dog først nu – og i de kommende år – de besparelser, der er gennemført i de seneste budgetår slå 

igennem. Dette er vi naturligvis bekymrede for og det sætter – selvom der ikke er konkrete nye 

besparelser med i budgettet – skolen og driften under pres i hverdagen, også i de kommende år. 

Sammenlignet med andre kommuner har vi et meget “effektivt” skolevæsen i Solrød, hvilket også 

indikerer at vi har forholdsvis “stramme skruer” (ud af 98 kommuner er vi nr. 93 på listen over hvem der 

bruger flest penge = vi er meget “effektive og optimerede”). 

 

Særligt i år har vi dog konkrete ønsker til ekstra indsats, som vi ikke ser indtænkt. 

 

EKSTRA RENGØRING – COVID-19 

Der har i forbindelse med skoleåbning (tidligere i år) været tilført ekstra midler til ekstra rengøring. Der 

tilføres ikke længere ekstra midler og det betyder at rengøring nu er tilbage på samme niveau, som før 

COVID-19. Det finder vi stærkt utilstrækkeligt og vi henstiller til at der findes midler til at sikre en bedre 

og COVID-19 respektfuld rengøring. Vi har allerede forældrehenvendelser omkring dette, hvilket på ingen 

måde forekommer urimeligt. Tværtimod. 

 

PERSONALE/VIKARDÆKNING – COVID-19 

I forbindelse med COVID-19 er der større fravær af medarbejdere på skolen, både i forbindelse med 

sygdom og tests/svar på test. Der vil forventeligt fortsat være behov for øget vikårdækning i 2021. Vi 

henstiller til at der findes midler til at sikre at ekstra vikar behov kan dækkes. 

 

TRAFIKSIKRING 

Vi gør i Skolebestyrelsen, hvad vi kan inden for rammerne af ”god og hensynsfuld opførsel”, men dette 

forekommer ikke helt tilstrækkeligt til at sikre, at børnene kommer trygt og sikkert til og fra skole. Vi ser 

det desværre ikke konkret udmøntet i budgettet for 2021, men vi håber der alligevel kan findes midler til 

at sikre skolevejen bedre – eksempelvis på Vestre Grænsevej/Tingsryds Allé, med bedre, stærkere 

belysning, nudging af adfærd ved opsætning af hegn/chikane, mm., som drøftet med Teknisk afdeling og 

politiet både sidste år og i år. 
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Dertil, vil vi gerne fremhæve nedenstående tilbagevendende “mærkesager” for Uglegårdsskolen: 

 

Vi har et meget stort ønske om at der kontinuerligt arbejdes på et bedre forhold mellem ressourcer og 

opgaver/hensyn/trivsel/mål. Der er flere børn i klasserne, der er tilført flere opgaver og der er større 

træk på ressourcer i forbindelse med både inklusion og 2020 mål omkring lærernes og pædagogernes 

kompetencer/efteruddannelse. Dertil at det politisk er besluttet at reducere antallet af børn, der – trods 

anbefalinger – skoleudsættes.  

Vi er på skolen stærkt udfordret i at få dette til at gå op uden at det bliver på bekostning af børnene.  

Vi håber meget at I vil tage dette med i betragtning både i det politiske arbejde og i forbindelse med 

budgettet, implementering af Retning & Mål og udvikling af Dannelsesstrategi. 

 

 

ANLÆG 

Vi er meget glade for skolen og de muligheder, som rammerne giver os. Der er dog unægtelig et meget 

stort slid på skolen – den anvendes af mange børn og voksne året rundt og i al slags vejr. Dertil er der 

også andre  forhold, der har betydning for elevernes trivsel og udfoldelsesrum, som vi gerne vil rette 

opmærksomheden på. 

  

I forlængelse af dette – og for at bevare dette - er vi meget glade for at der er nu er en 

vedligeholdelsesplan i gang – vi håber ambitionerne fastholdes og at den faktisk eksekveres, da der 

efterhånden er mange steder, hvor manglende vedligehold har konsekvens for undervisning og 

undervisningsmuligheder. 

.  

KlubUglen fungerer i dag udemærket og der er kommet ekstra faciliteter til udenfor. Det er vigtigt at vi 

prioriterer den fremover og får den yderligere funderet og udviklet, således at vi kan opretholde en 

succes og kan tiltrække og fastholde de større børn.  

      
Vi ser ordningen med klasse tildelte toiletter fungere rigtig godt i Uglehuset. Det er et konkret ønske at 

dette også kan tilgodeses på resten af skolen – se i øvrigt mere om toiletforhold nedenfor. 

      
Vi er udfordret på området neden for bakken/skråningen (mellem Uglereden og legepladsen) samt 

omkring klubben, hvor der i vådt vejr bliver en meget stor mudderpøl. Det er mange børns legeområde, 

både i skole og SFO/klub tid, og det betyder at der kommer meget våd jord med ind på skolen/klubben, 

som slider utrolig hårdt på gulvene.  

 

Vi har tidligere indleveret forslag til hvordan området ved bakken/skråningen  kan ”vejr-sikres” og i 

tillæg anvendes til teater/depotplads for meget af det udstyr der anvendes særligt i SFO sammenhæng. 

Sidste år var vi meget positive over at dette var indtænkt i overslagsårene i budget 2019. Desværre er det 

forsvundet fra budget 2021 og vi finder det ikke i overslagsårene? 

      
Der er stor efterspørgsel efter idrætsfaciliteterne, og vi håber I vil betænke en løsning, der tilgodeser alle 

brugere og behov i den kommende budgetlægning, således at vi også på/ved Uglegårdsskolen har 

rammerne til at gennemføre idrætsundervisning og dertil aktivere børnene i undervisningen. Vi ser nu at  
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der er medtaget budget til SIC – det har været udskudt adskillige gange, så meget meget positivt at erfare 

at der nu tages fat på dette “samlingspunkt”.  

 

 

DRIFT 

Børnenes trivsel i hverdagen ligger os meget på sinde og et af de områder, som vi ser en stærk belastning 

på og udfordring omkring er toiletforholdene og rengøring generelt. Vi er desværre fortsat langt fra et 

rart/rent miljø omkring toiletterne. Det håber vi at I betænker i budgettet. Vores ønske er at børnene skal 

have lyst og mulighed for at gå på toilettet, når der er behov. Rengøringsstandarden er samlet ikke god på 

skolen!. 

      
På Uglegårdsskolen er vi generelt udfordret på ”opmærksomhed” fra ejendomscenteret. Der er konstant 

ting, der skal ordnes, repareres, udskiftes eller flyttes og det er en udfordring at få ressourcer til at hjælpe 

med dette. Et ønske er at der øremærkes og allokeres ressourcer til at supportere driften og dagligdagen 

lokalt på skolen. Midler, som skolens ledelse, kan disponere over. 

      
Tilflytning af flygtninge og inklusion er ressourcemæssige tungere og mere komplicerede opgaver at løfte 

og vi håber at i anerkender den store opgave, der skal løftes for at hjælpe de børn, der har særlige behov i 

tæt tilknytning til de børn, der ellers er omkring børnene med særlige behov, således at inklusion ikke er 

på bekostning af de børn, der er omkring og som ligeledes skal udfordres og hjælpes til at blive så dygtige 

de kan. 

 

Vi oplever en stor tilgang af elever i specialtilbud. Denne stigning medfører større behov for faglig 

kompetence og ressourcer. Vi henstiller til at I sikrer råderum samt anerkender det ressourcebehov, der 

følger med. 

 

Yderligere er budget og praktik generelt udfordret i den måde der tildeles/anslås løn på. Som bestyrelse 

har vi fortsat en forventning om at dette bringes til en fornuftig ordning, så der er en rimelighed mellem 

kompetencer, behov og at ovenstående udfordrende virkelighed ikke kompliceres yderligere af et 

manglende budget til lønninger på baggrund af en anslået gennemsnitsløn, der honorerer en 

gennemsnitlig anciennitet på 8 år fra færdig uddannelse. 

      
Vi driver i Solrød et meget optimeret og effektivt skolevæsen. Vi har dog mulighed for at gøre det endnu 

bedre – vi håber I vil tilgodese dette i budgettet – særligt forholdene omkring COVID-19 optager os meget 

i år, men generelt er  rengøring af toiletter samt forholdet mellem ressourcer/opgaver/hensyn/trivsel og 

mål top prioritet for os.  

      
Vi håber I kan tilgodese ovenstående i det kommende budget. 

      
Venlig hilsen 

Lotte Højbo Liebst, Formand for Skolebestyrelsen på Uglegårdsskolen 

 


