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Først et stort VELKOMMEN TIL, til alle nye elever, forældre og ansatte på Uglegårdsskolen. Og naturligvis også 

VELKOMMEN TILBAGE til alle elever, forældre og ansatte.  

Et nyt skoleår er startet og der er spændende tiltag på vej – både i form af tilpasninger til Folkeskoleloven, ny 

kommunikationsplatform mellem skole og hjem (AULA), nye budgetter og ikke mindst vores eget lokale LOMA 

initiativ (lokal mad).  

 

Den 1. august trådte den nye Folkeskolelov i kraft. Den indebærer væsentlige ændringer og prioriteringer. Det 

er dog således at flere af områderne ikke medfører den store ændring hos os, da de allerede er implementeret 

her på Uglegårdsskolen, bl.a. krav til skoledagens længde samt øget antal timer i tysk/fransk.  

De ændringer, der har påvirkning er allerede implementeret til skoleårets start – herunder andelen af praktisk 

musiske fag. Dette omfatter blandt andet madkundskab, som er meget populært her på skolen.  

Yderligere implementering og tilpasning i Solrød Kommune skal behandles og vedtages (herunder økonomi). Er 

du nysgerrig – også om de kommende års ændringer, kan du læse mere her: 
http://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-

993d75bc35ee&agenda=6b59b91e-21a5-46a2-98d4-59d15aa4e09f 
 

Vi deltager i disse dage i forældremøder i de enkelte klasser/på de enkelte årgange. Vores ressourcer rækker 

desværre ikke til at komme rundt til alle, så vi har prioriteret at deltage i indskolingen, i de nydannede 7. 

klasser samt i J og X klasserne.  

 

De nuværende 6. klasser er i øjeblikket i gang med et hygiejnekursus. Det er de, fordi vi her i efteråret starter 

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”. 

 

Oktober bliver en spændende måned. Det er – som planen er nu – her, vi alle tager den nye 

kommunikationsplatform AULA i brug, Et af formålene med denne platform er at ”skabe rum for bedre 

kommunikation” (læs mere i referatet, der linkes til tidligere i nyhedsbrevet). Skole/hjem samarbejde er et af 

vores helt store fokus områder, så vi er naturligt opmærksomme på implementering og muligheder. 

 

I starten af oktober deltager vi i informationsmøde om det kommende budget. Deltagere er brugerbestyrelser 

og ledelse, den kommunale administration og byråd. Vi håber naturligvis at nogle af vores ønsker er tilgodeset, 

men det ved vi først på dagen for informationsmøde. Få dage senere afleverer vi høringssvar. Det vil i kunne se 

og læse mere om i næste nyhedsbrev. Det endelige budget vedtages forventeligt omkring november. 

 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde den 4. september kan læses her: 

http://uglegaardsskolen.skoleporten.dk/sp/file/b651e48e-16e0-4e97-9e2e-b691ade91f16/1.%20Ref%2004.09.19.pdf 

 

Vi afholder den 29. oktober inspirations- og dialogmøde. Mødet er for alle forældre/voksne med tilknytning til 

elever på Uglegårdsskolen. Sæt gerne allerede nu et kryds i kalenderen. Nærmere info og invitation følger. 

 

/Skolebestyrelsen 28. September 2019 

Lotte Højbo Liebst, Formand for Skolebestyrelsen, Uglegårdsskolen 
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