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Siden sidst har vi indsendt høringssvar til det kommende års budget for kommunen. 

Samlet set er vi glædeligt ikke ramt af yderligere besparelser, men det betyder ikke at vi ikke har en 

længere ”ønskeseddel”, som vi fremhæver som meget relevante for Uglegårdsskolen. 

Høringssvaret er indsat sidst i dette nyhedsbrev. 

 

Som I sikkert har hørt om i nyhederne, så er de første skoler begyndt at anvende den nye 

kommunikationsplatform AULA. Turen kommer naturligt også til Uglegårdsskolen og der bliver gjort 

en del anstrengelser lokalt for at blive klar til dette. Vi krydser fingre for at det bliver en bedre 

kommunikationsplatform end det nuværende Forældre/Elev/Personaleintra. 

 

Vi har tidligere skrevet om at vi ville afholde inspirations- og dialogmøde den 29. oktober 2019. Det 

har vi valgt at udsætte, idet vi arbejder på at etablere et forum/et tema, hvor det er relevant for os 

at mødes til et dialogmøde med de andre to folkeskoler i Solrød. Dette vender vi tilbage til senere, 

når en nærmere plan forelægger.  

 

I denne uge starter vi op med at tilbyde 0. klasserne at kunne købe et måltid mad på skolen. 

Måltidet vil være tilberedt og solgt af 6. klasserne. Måltidet bliver produceret fra bunden og med 

ingredienser fra nærområdet. Det er vores initiativ LOMA, der nu stille og roligt begynder at folde sig 

ud og blive en realitet. LOMA står for ”Lokal mad”. 

 

På skolebestyrelsesmøde den 2. oktober 2019 vedtog vi en opdatering af princippet omkring 

”Godkendelse af Undervisningsmidler.  

Princippet kan læses her: http://uglegaardsskolen.skoleporten.dk/sp/file/6596cd09-7323-4a6c-b3b9-

fa10fb2bae60/Godkendelse%20af%20undervisningsmaterialer.pdf 

 

Ligeledes vedtog vi en opdatering af princip for skolebestyrelsens behandling af skolens budget. 

Princippet kan læses her: http://uglegaardsskolen.skoleporten.dk/sp/file/d43657c1-c1c7-4acb-9902-

d5fb2cc555b9/Princip%20for%20skolebestyrelsens%20behandling%20af%20budget_okt2019.pdf 

 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde den 2. oktober kan læses her: 
http://uglegaardsskolen.skoleporten.dk/sp/file/dbfb9ff1-0f6f-40db-b1dc-0d8cc5b7b0f3/1.%20Ref%2002.10.19.pdf 

 

/Skolebestyrelsen 28. oktober 2019 
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HØRINGSSVAR VEDR. BUDGETLÆGNING 2020-2023 

      

Det er med stor glæde at vi, i budgetmaterialet for 2020-2023 finder at serviceniveauet ønskes opretholdt og 

vi ikke finder yderligere 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. 

 

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 det nu absolut kritisk at der laves en prioriteret 

vedligeholdelsesplan og at denne faktisk eksekveres, da der efterhånden er mange steder, hvor manglende 

vedligehold har konsekvens for undervisning og undervisningsmuligheder. 

I budget for 2020 er der i overslagsårene allokeret midler til vedligehold, men der udestår fortsat en plan og 

dermed et overblik over en prioriteret indsats.  

      

Vi har fortsat en bekymring omkring rammerne, der er skabt til at kunne huse 4 spor. Vi er på mange årgange 5 

spor. Dette følger vi naturligvis ekstra opmærksomt, skulle det blive besluttet at ændre på skoledistrikterne, 

som indikeret i budgetoplæg. 
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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 – også efter 4.-5. klasse – til klubben. Yderligere har vi et ønske om at 

skabe et klubtilbud for også specialklassebørn fra 7. klasse og op, og der er vi udfordret på bygninger.  

      

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. Vi var meget 

positive over at dette er indtænkt i overslagsårene i budget 2019 og ser frem til en konkretisering af planerne – 

samt at se det i budget 2020. Vi håber at også området omkring klubben kan indtænkes. 

      

Vi er meget glade for den rundkørsel, der er lavet ved Tåstrupvej/Vestre Grænsevej. Vi er dog også meget 

pressede på forholdene omkring Vestre Grænsevej/Tingsryds Allé, hvor vi har oplevet flere uheld. 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 2020, men vi håber der alligevel kan findes midler til at sikre skolevejen 

bedre – eksempelvis med bedre, stærkere belysning, nudging af adfærd ved opsætning af hegn/chikane, mm., 

som indledningsvist drøftet med Teknisk afdeling og politiet i indeværende år. 

      

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 desværre i 

budgetoplæg at udvidelse af faciliteter omkring SIC er udskudt. Det er desværre ikke første gang at det sker – 

presset er fortsat enormt stort på faciliteter og det bliver ikke mindre i de kommende år. 

 

 

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! Vi ser at 

der er betænkt ekstra rengøring i Aktivitetscenteret – det vil være meget rart (=nødvendigt), hvis dette også 

kunne ske på Uglegårdsskolen. 
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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 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 noterer os at der ønskes tilført en yderligere ressource i BUR. Det bifalder vi. Årsagen begrundes i større 

sagskompleksitet/familiekompleksitet. Det oplever vi også på skolen. 

 

Vi har noteret et ønske i budget om nedlæggelse af en fælles naturfaglig konsulent. Det bifalder vi ikke, da det 

vil have en større betydning for den indsats, der kan bidrage indenfor området, som rummer mange centrale 

områder der er med til at skærpe elevernes viden omkring de naturfaglige fag, udsyn, bæredygtighed samt den 

generelle forståelse og nysgerrighed omkring de naturfaglige discipliner, som er meget højt efterspurgt 

samfundsmæssigt.  

 

Yderligere er budget og praktik 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. 

      

I Skolebestyrelsen har vi et stort ønske om at kunne tilbyde elever og personale en sund, energigivende og 

nærende mad. Vi har nu fået etableret de fysiske faciliteter til at understøtte og vi er nu lokalt i ”arbejdstøjet” 

og forventeligt vil vi allerede her i efteråret starte op med de første serveringer/måltider.  

      

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 rengøring af toiletter samt forholdet 

mellem ressourcer/opgaver/hensyn/trivsel og mål..  

      

Vi anerkender at det er en svær prioritering, men skolevæsenet i Solrød har – samtidig med implementering af 

folkeskolereformen – været hårdt ”ramt” i de sidste år og det rammer i øjeblikket hårdt på de vigtigste 

ressourcer omkring børnene – nemlig lærere og pædagoger. 

 

Vi håber i kan tilgodese ovenstående i det kommende budget. 

      

Venlig hilsen 

Lotte Højbo Liebst, Formand for Skolebestyrelsen på Uglegårdsskolen 

 
 


