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Om Uglegårdsskolen 
 

Uglegårdsskolen er en stor folkeskole placeret i Solrød kommune, det 
bedste sted at leve og bo, tæt på grønne områder, station, skov, 

strand og ikke mindst på hovedstaden. 
 

Uglegårdsskolen blev taget i brug i 1973, der blev stadig bygget et 
stykke ind i 1974, men indvielsen foregik i august 1973. Der har pt. 

været 3 skoleledere på skolen siden 1973, den nuværende skoleleder 
er Jonas Rasmussen. 
 

Skolens ca. 1200 elever er fordelt på både almen og specialområdet. 
Uglegårdsskolen huser, udover ca. 50 almen klasser, Solrød Kommu-
nes J og X specialklasser. Der er SFO i skolens indskolingshuse, samt 

juniorklub i Klubuglen. Uglegårdsskolen er dermed også en stor kom-
munal arbejdsplads med mere end 160 ansatte. 
 

Uglegårdsskolen er en fredet bygning (pr. 26/2 2016) og der er ud-
stillet en model af skolen på Museum Of Modern Art i New York. Skolen 

besøges hvert år af arkitektstuderende fra hele verden, som alle ønsker 

at se Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsens mesterværk live. 
 
“Den kulturhistoriske værdi knytter sig desuden til Uglegårdsskolen som 
en materialisering af 1970'ernes tanker om et åbent, demokratisk sam-

fund, af datidens bæredygtige og ressourcebevidste tankegang samt af 
en antiautoritær, eksperimenterende og fællesskabsorienteret pædago-
gik. Hertil kommer den tidstypiske farvesætning samt påvirkningen fra 

traditionel japansk byggeskik.” fra Slots- og kulturstyrelsens fredningsafgørelse. 
 
I dag er Uglegårdsskolen fortsat en skole præget af demokrati, medind-

flydelse, anerkendelse og trivsel. På Uglegårdsskolen er vores værdier: 
 

Alle er en af vore egne 

Vi er alle lige forskellige 

Jeg kan - jeg dur 
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Derudover prøver vi altid med tillid og går glade på arbejde - og 
endnu gladere hjem. Fællesskabet er centralt for alle beslutninger, til-

tag og aktiviteter på Uglegårdsskolen. 
 

Selvom vi tror at vi ved præcis hvordan man driver skole i dag, er vi 
meget optagede af at blive klogere på fremtiden. Vi deltager derfor i 

udviklingsarbejde, innovationslaboratorier, uddannelse, praktik, job-
træning, kurser og tværfagligt samarbejde med fokus på udvikling. Vi 

står aldrig stille - og går aldrig på kun et ben. 
 

Vi er her for elevernes læring og trivsel, det kan kun lykkes sammen 
med forældre og samarbejdspartnere både internt i kommunen og 

eksternt. Vi arbejder med “fri for mobberi”, Perspekt 2.0, MOT og en 
stærk vejlederkultur. 
 

Vi arbejder i 10 år på at gøre eleverne til nogen, på at alle elever kan 
samarbejde, kan lære, kan tænke kritisk, er robuste, er forandrings-
parate, er modige, er digitale, er nysgerrige og har lyst til at lære 

endnu mere efter skolen. 
 

Vi ønsker, at alle på Uglegårdsskolen, børn, ansatte og forældre i un-

dervisning og fritid ved at deltage i skolens aktiviteter dagligt og over 
tid opbygger en stærk følelse af:  
 

at høre til i fællesskabet og kunne bidrage til det. højt selvværd og af 

at give plads til andre. at udvikle gode faglige og sociale kompeten-
cer.  
 

Vi udtrykker det således:  
 

Alle er en af vore egne  
Vi er alle lige forskellige  
Jeg kan - jeg dur  
 

Vi gennemfører det ved, I det daglige:  
 

● at vi sætter høje faglige mål for undervisningen: eleverne kender de 
faglige mål i en varieret undervisning.  
● at vi arbejder med bevidste socialpædagogiske mål: vi har en aner-
kendende tilgang til hinanden.  
● at vi kommunikerer i en god tone: vi bruger et pænt sprog i al kom-

munikation.  
● at vi ser ressourcerne hos hinanden: vi dyrker ikke en fejlfindings-

kultur, og vi har fokus på glæden ved læring og udvikling.  
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● at vi er åbne for andres ideer: vi spørger ”hvem, hvad, hvordan og 
hvornår?”  
● at vi viser respekt for andre - vi mobber ikke.  
● at vi behandler andre, som vi gerne selv vil behandles.  
● at vi er hjælpsomme, vi åbner fællesskabet for andre, og vi overhol-

der aftaler.  
● at vi respekterer skolen som arbejdsplads for børn, vi passer på tin-

gene og møder til tiden. 
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