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Godt nytår
Godt nytår og tak for et godt 2018. Som sædvanligt var det et år præget af en
masse aktivitet på Uglegårdsskolen, fra ugletid og OL - til sports måned og skolens
45 års fødselsdag. Det var samtidigt valgår for skolebestyrelsen, den nye bestyrelse
er tiltrådt, uddannet og allerede i gang med at lave principper, som gør Uglegårdsskolen til et endnu bedre sted at være og lære. Henover foråret tager bestyrelsen for alvor arbejdshandskerne på, i arbejdet med princippet for samarbejdet
mellem skole og hjem - det måske vigtigste princip.
Skolebestyrelsens princip bliver afprøvet med det samme, for en af de helt store
ændringer i 2019 er det ventede farvel til Skoleintra og goddag til AULA. I Solrød
får vi henover foråret adgang til at se AULA for første gang, skiftet mellem systemer indeholder altid udfordringer og vi forudser, at selvom alt offentligt IT på
overfladen er gennemtænkt, vil der kunne opstå problemer undervejs.
Hvis I allerede nu har ting i Skoleintra som I meget gerne vil gemme, er der mulighed for at gøre dette nu og frem mod juni måned. Henover sommeren sættes
gang i massive automatiske og manuelle overførsler, Skoleintra bliver ikke bevaret,
så vi har ikke adgang til indhold, som af den ene eller anden grund ikke er blevet
overført, efter sommerferien.
Det er ligeledes efter sommerferien at AULA er den eneste IT platform til kommunikation mellem skole og hjem på Uglegårdsskolen. Vi skal nok hjælpe alle over på
den nye platform så snart det er muligt.
Den første februar starter den nye direktør for familie- og uddannelsesområdet.
Han hedder Jesper, I kan læse meget mere om ham på kommunens hjemmeside
eller på kommunens Facebook. Vi glæder os til at byde Jesper velkommen til Solrød og til Uglegårdsskolen.
Vi afventer med spænding byrådets indledende arbejde med salget af Cordoza
grunden, det bliver spændende at se, om vi på sigt for nye elever på
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Uglegårdsskolen fra et kommende byggeri.
Ca. 40 % svarede i 2018 på brugertilfredshedsundersøgelsen omkring skole, SFO
og klub. Tusinde tak for besvarelserne, vi er som kommune og skole altid interesserede i hvordan vi kan lære og udvikle alle vores tilbud, jeres feedback er helt essentielt i den forbindelse.
Uglegårdsskolen kommer i 2019 til at syde mindst lige så meget af aktivitet som i
2018. Vi kommer til at fortsætte vores arbejde med skolens værdier, med trivsel og
med fællesskabet samtidigt med, at alle elever bliver så dygtige som de kan.
Jonas Rasmussen
Skoleleder

