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Til alle på Uglegårdsskolen

Solrød Strand, 07.12.17
SKOLEMAD * NY STRATEGI * NYE PRINCIPPER * SOCIALE MEDIER * VALG * BUDGET
-> EN SKOLE I UDVIKLING!
Kalenderåret lakker mod enden og vi har netop afholdt årets sidste skolebestyrelsesmøde.
11 møder samlet i skolebestyrelsen er det blevet til i år, 1 dialogmøde med forældre, 2 møder med
Familie & Uddannelsesudvalget, introduktion til skolebestyrelsen på forældremøder i indskolingen i
forbindelse med skolestart samt en lang række høringssvar og opstart og involvering i initiativer og
udfordringer omkring vores skole. Løbende møder mellem skoleleder og skolebestyrelsesformand
samt ad hoc møder i de enkelte udvalg og omkring mærkesagsprojekter.
Det har været et godt år i skolebestyrelsen – et år med mere tid til at fokusere på og definere
mærkesager end de foregående år, der har båret præg af folkeskolereform og skolesammenlægning,
etablering af egen klub og stærkt pressede budgetter.
Nærmere information om hvad vi sætter fokus på i løbet af et skoleår kan findes i vores Årshjul:
http://uglegaardsskolen.skoleporten.dk/sp/file/5e1f7295-60b4-4c4c-850e-aed0c963069d
SKOLEMAD – EN MÆRKESAG
I skolebestyrelsen har vi sat os for dedikeret og fokuseret at arbejde med mulighed for at etablere en
lokal madordning for elever og voksne på skolen.
Vi har afholdt møder med repræsentanter for LOMA (http://lomaskole.dk/) og skolemads udvalget
har været rundt og se hvordan andre skoler har implementeret og integreret mad i skoledagen – og vi
interesserer os meget for de positive gevinster, der er ved involvering og indlæring omkring sund mad
gennem dagen.
Dernæst har vi rundsendt et spørgeskema i november måned. Der har været en ganske
tilfredsstillende svarprocent og vi har nu et mere solidt fundament at basere vores læring og
ambitioner på i forhold til vores skole. Tak for jeres deltagelse!
Vi har sideløbende fået vurderet eksisterende mad lokaler på skolen i forhold til om der kan etableres
produktionskøkken og næste skridt er at involvere administrationen omkring etablering/ændringer af
lokaler til at realisere vores ønske om at kunne tilbyde lokal produceret mad på skolen.
Årsagen til at vi lokalt lægger så mange kræfter i projektet er at vi tror på ideen, men fra politisk side
ikke kan finde opbakning til dette (i hvert fald ikke til (med)finansiering).
Vi har derfor taget ”sagen i egen hånd” i forhold til afdækning af muligheder, økonomi og
argumentation om hvorfor dette er en god ide. (Med)finansiering bliver senere et punkt til drøftelse,
når og hvis vi mener vi kan realisere projektet og når vi har et konkret forslag, der kan debatteres.
MÅL OG RETNING FOR FOLKESKOLEN I SOLRØD
Igennem det meste af 2017 har der været fokus på etablering af en samlet strategi og vision for
skoleområdet i kommunen, gældende for alle folkeskoler.
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Vi, skolebestyrelsen har været involveret i processen både via høringssvar men også via dialogmøde
med Familie & Uddannelsesudvalget og administrationen. Dette er en ny tilgang til at udarbejde
strategi i Solrød Kommune og processen har været god og konstruktiv set fra skolebestyrelsens vinkel.
Vi er reelt blevet hørt og input er medtaget i strategien.
Strategien er nu vedtaget. Nærmere information kan findes her:
http://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-ogreferater/agenda?committee=763&agenda=311631
Visionen for skolerne er overordnet:
”Skolerne skal levere et afgørende bidrag til, at barnet udvikler sig til et fagligt dygtigt,
selvstændigt og livsdueligt menneske, der på kompetent vis kan indgå i fællesskaber - lokalt og
globalt.”
Der er 5 pejlemærker, som vi nu lokalt skal forankre og implementere på Uglegårdsskolen.
1. Fagligheden i fokus – en grundforudsætning for en succesfuld skolegang
2. Forudsætninger for det dannede og socialt kompetente menneske
3. En nytænkende og eksperimenterende skole – at kunne og at turde
4. En forankret feedback-kultur – som forudsætning for udvikling
5. Et involverende og gensidigt forpligtigende skole-hjem-samarbejde
Det faglige personale og ledelsen på Uglegårdsskolen er allerede i gang med at implementere og drøfte
og i skolebestyrelsen sætter vi fra 2018 fokus på de enkelte punkter og drøfter yderligere
implementering og eventuelle tiltag i tillæg til den måde vi allerede arbejder på, på Uglegårdsskolen.
Det er værd at nævne at der budgetmæssigt ikke er tildelt særlige ressourcer til arbejde med
implementering og eksekvering af strategien.
NYE PRINCIPPER
Siden sommerferien har vi implementeret 2 nye principper.
Princip for alkohol, rygning, stoffer og rusmidler generelt:
http://uglegaardsskolen.skoleporten.dk/sp/file/ef0239da-7b67-4a3a-b0e9e5a30b2fd417/Princip%20for%20Alkohol%20Rygning%20Stoffer%20og%20Rusmidler%20generelt
%202017.pdf
Værdigrundlag og antimobbestrategi:
http://uglegaardsskolen.skoleporten.dk/sp/file/d7d9c51d-2d73-4dfe-8b1b-c0ebf079fae7
Vi behandler i øjeblikket princip for klager og arbejder videre med trafiksikkerhed.
UDSKIFTNING I SKOLEBESTYRELSEN
Siden sidste nyt er der sket en udskiftning i Skolebestyrelsen. Forældrevalgte Nick Keller er trådt ud af
bestyrelsen i forbindelse med skoleflytning og Kamille Fuglsang er trådt ind i stedet (har været
suppleant indtil nu). Dertil er der nye elevvalgte repræsentanter – Ida Radoor og Cecilia Bentzen.
Stort tak til Nick for konstruktiv, passioneret og dedikeret indsats i de sidste knap 3 år.
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FACEBOOK OG TWITTER
I oktober kom Uglegårdsskolen på Facebook, så nu er der mulighed for at følge med både på Twitter og
på Facebook.
Facebook: https://www.facebook.com/Uglegaardsskolen/
Twitter: @Uglegaardsskole.
Her opdateres dagligt med alverdens, der vedrører skolen og livet omkring skolen.
KOMMUNALVALG OG SKOLEBESTYRELSESVALG
Kommunalvalget i november betyder et nyt Familie & Uddannelsesvalg og dermed en ny gruppe at
drøfte ”skole” med. Vi ser frem til samarbejdet med det nye udvalg. Vi mødes allerede i starten af 2018
til vores første dialogmøde.
I forlængelse af kommunalvalget afholdes der valg til skolebestyrelsen.
I løbet af de nærmeste dage udsendes information omkring dette. Vi afholder informations og
opstillingsmøde den 31 januar, hvor du kan høre nærmere, hvis du har lyst til at prøve kræfter som
forældrevalgt medlem i skolebestyrelsen.
BETRAGTNINGER OM SKOLENS OG KOMMUNENS ØKONOMI
Det nye budget for 2018 er vedtaget. Skoleområdet gik nogenlunde uden om yderligere besparelser i
overslagsårene, men der er en rullende effekt af tidligere besparelser, som vi først for alvor ser
effekten af nu, så det er ikke fordi vi ikke er berørte, men der blev ikke lagt yderligere pres.
Nederst i denne opdatering er indsat vores høringssvar til budgettet – det viser meget fint vores
standpunkter til økonomi og konsekvenser.
Igennem det meste af året har lærernes ”gennemsnitsløn” optaget os meget. Det fremgår også af
høringssvaret nedenfor, men vi følger det tæt og presser på for en afklaring.
SIDST, MEN IKKE MINDST…
Tak til skolens kontor, medarbejdere, ledelse, skolebestyrelsesmedlemmer samt alle jer vi har været i
kontakt og dialog med i løbet af året. Det er en fornøjelse at være med til at gøre en forskel sammen
med jer!
Der er så meget godt i gang på og omkring Uglegårdsskolen!
Har du nogle spørgsmål eller kommentarer er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.
Med ønsket om en rigtig god og velfortjent juleferie og et godt nytår.
På skolebestyrelsens vegne
Lotte Højbo Liebst
Formand for skolebestyrelsen på Uglegårdsskolen

Se næste side for Høringssvar til Budget 2018-2021
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Solrød Kommune
Økonomiforvaltningen
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Solrød Strand 19.09.17
HØRINGSSVAR VEDR. BUDGETLÆGNING 2018-2021
Det er med stor glæde at vi, i budgetmaterialet for 2018-2021 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 slår
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.
ANLÆG
Som også nævnt i tidligere høringssvar, glæder vi os dagligt over skoleudbygningen og faciliteterne på
Uglegårdsskolen.
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 mindre 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 - finder vi det vigtigt at der laves en kontinuerlig plan for
vedligehold og opgradering af faciliteter. Vi ser desværre ikke dette fremgå af budgettet, men vi håber at det vil
blive prioriteret i driften af skolen, som varetages af kommunen.
Vi har fortsat en bekymring omkring rammerne, der er skabt til at kunne huse 4 spor. Vi er på mange årgange 5
spor og selvom prognoserne i budgetoplægget spår at der ikke kommer flere børn til Uglegårdsdistriktet, så er
der alligevel en vis sandsynlighed eftersom der ikke er medtaget potentiel tilgang i forbindelse med områder,
der, i overslagsårene, er medtaget som områder, der vil blive udstykket. Skolen er med nuværende søgning fuldt
udnyttet og der er ikke nogen lokaler i overskud (ALT er i brug og der er mangel på fælleslokaler).
KlubUglen fungerer i dag udmærket 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.
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. Dette er desværre ikke medtaget i budgettet – se i øvrigt mere om
toiletforhold nedenfor under ”drift”.
Vi er udfordret på området neden for bakken/skråningen (mellem Uglereden og legepladsen), hvor der i vådt
vejr bliver en meget stor mudderpøl. Det er mange børns legeområde, både i skole og SFO tid, og det betyder at
der kommer meget våd jord med ind på skolen, som slider utrolig hårdt på gulvene.
Der er tidligere indleveret forslag til hvordan dette område kan ”vejr-sikres” og i tillæg anvendes til
teater/depotplads for meget af det udstyr der anvendes særligt i SFO sammenhæng.
Vi har noteret at der er planlagt forbedring af udearealer i 2020 og et udeauditorium i 2021. Det er meget
positivt.
Som nævnt tidligere er vi meget positive over at der er afsat midler til etablering af mere trafiksikker skolevej i
2017 ved overgangen Tåstrupvej/Vestre Grænsevej. Der er mange elever der færdes der hver dag på et meget
trafikeret sted/tidspunkt, med mange opmærksomhedskrævende aktiviteter. 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. Der er ikke betænkt yderligere tiltag i
overslagsårene. For nu glæder vi os over den forbedring, der er i gang, men det er naturligvis et ønske, som vi
kontinuerligt vil følge op på og monitorere behovet for.
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Der er stor efterspørgsel efter idrætsfaciliteterne, og det er meget positivt at notere at der er planlagt udbygning
af idrætsfaciliteterne i 2019 og 2020. Vi håber at det også kommer Uglegårdsskolen til gavn i hverdagen.
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 ser vi desværre ikke konkret betænkt i budgettet. Vores ønske er at børnene skal have
lyst og mulighed for at gå på toilettet, når der er behov.
Et andet forhold, som vi så nedskæringer på i 2016 er omkring skolemøbler. Dette håber i at i vil genoverveje. Vi
er stærkt udfordret på at kunne tilbyde børnene ordentlige – og rimelige – pladser. Dette ser vi desværre ikke
konkret betænkt i budgettet
Dertil har vi 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.
I budgetoplægget er dette desværre ikke medtænkt. Der har netop være ”Retning og Mål for folkeskolen” i
høring. Dette har vi naturligvis kommenteret på. Ideen er god, men det kommer jo desværre ikke af sig selv og
udfordringen er ikke kun i hvordan vi arbejder med børnene og hvilke mål, der sættes for deres tid i folkeskolen.
Det skal også hænge sammen med ressourcer og der skal være en økonomisk prioritering af dette for at det i
praksis kan efterleves. Det ser vi desværre ikke inkluderet i budgettet.
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. Dette ser vi desværre ikke
betænkt i budgettet. Der er kommet færre flygtningen til kommunen end forventet, men det fjerner desværre
ikke opgaven omkring de børn der rent faktisk kommer samt inklusionsopgaven i øvrigt. Det er en udfordring set
i sammenhæng med ovenstående punkt.
Yderligere er budget og praktik udfordret i den måde der tildeles/anslås løn på. Som bestyrelse har vi en
forventning om at dette bringes i orden, så der ikke arbejdes efter ikke faktiske vilkår og ovenstående
udfordrende virkelighed ikke kompliceres yderligere af et manglende budget til lønninger på baggrund af en
anslået gennemsnitsløn, der ikke matcher aftalegrundlaget i Solrød. Vi kan ikke se noget konkret omkring dette i
budgetoplægget. Dette er bekymrende og hvis dette ikke er på plads og afdækket så kan det udfordre den
samlede drift af skolen yderligere. Vi vil derfor opfordre til at der findes en afklaring på dette snarest, således at
der kan skabes ro omkring dette og fokus kan rettes mod trivsel og læring og rimelige ledelsesvilkår.
I Skolebestyrelsen har vi et stort ønske om at kunne tilbyde elever og personale en sund, energigivende og
nærende frokostordning. Vi arbejder på dette lokalt, men politisk og økonomisk opbakning er afgørende for
succes. Dette arbejde fortsætter vi i det kommende budgetår i skolebestyrelsen.
Vi er meget positive over at erfare at der er afsat midler til skole IT i budgettet. Det glæder vi os til kunne udnytte
og anvende i undervisningen. Det er tiltrængt og meget, meget positivt at det er medtaget.
Alt i alt er vi meget positive over at der ikke er påtænkt yderligere besparelser omkring skoleområdet –
ud over dem, der for alvor først slår igennem i det kommende budgetår. Der er dog fortsat en række
punkter, vi er bekymrede for og som vi ikke ser inkluderet i budgettet. En ting er gode intentioner og
planer og målsætninger en anden er virkelighed.
Vi håber at der i dette år vil blive taget et spadestik dybere og kigget nærmere på nogle af de
”paradokser” og udfordringer nævnt ovenfor samt en konkret afklaring af tildeling af løn.
Venlig hilsen
Lotte Højbo Liebst, Formand for Skolebestyrelsen på Uglegårdsskolen

