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Kære kommende børnehaveklasseforældre 

 

Det er med stor glæde, at vi byder jer alle og ikke mindst jeres børn, velkommen til  

Uglegårdsskolen. 

 

I dette brev får du informationer der vedrører dit barns første tid i SFO og skole. 

Brevet ledsages af 4 bilag, 1) Pjecen ”På vej i skole”, 2) Klasseliste, 3) SFO velkomstbrev forældre 

og børn, 4) Tabulex intro.  

 

Alle børn, der er tilmeldt SFO starter deres tid på skolen i vores SFO, og første dag er:  

Tirsdag den 6. april 2021. 

Program for dagen og andet praktisk vedrørende SFO kan læses i bilaget ”Velkomstbrev forældre og børn – april 2021”. 

Børn, der ikke er tilmeldt SFO, starter mandag d. 9. august 2021, som er første skoledag i 0. klasse og her vil I senere 

modtage nærmere program for dagen. 

 

Klasseplacering 

Ved klasseplaceringen har vi prøvet at tage hensyn til så mange forhold som muligt, herunder kønsfordeling, overlevering 

fra børnehaver, forældreønsker og andet, der har været relevant for fordelingen. Vi skal gøre opmærksom på, at der kan 

ske ændringer i klassesammensætningen, f.eks. i.f.t. tilflyttere og andet.  

Spørgsmål og andet vedrørende klasseplacering skal rettes til SFO-leder på Uglegårdsskolen, Flemming Sørensen, på tlf. 

56182509. 

 

Dit barn skal gå i børnehaveklasse XX og her er XXX XXXX SFO-primærperson, XXX XXXXX børnehaveklasseleder og 

XXX XXXXX børnehaveklasseassistent. 

Dit barns klasseliste er vedhæftet dette brev.  

 

Forældremøde vedrørende skolestart i august 

Onsdag d. 16. juni 2021 afholder vi første forældremøde vedrørende skolestart (uden børn) og det kl. 17.30-19.30. På 

mødet vil der være fokus på undervisningsdelen. Møderne vil blive afholdt i klassernes basislokaler, såfremt 

omstændighederne med Covid-19 gør det muligt. Mødeindkaldelse samt dagsorden til mødet vil blive udsendt via Aula, 

tæt på mødedatoen  

 

Du er altid velkommen til at tage kontakt til skolens kontor for spørgsmål om SFO samt skolestart. 

 

Vi glæder os meget til at lære dit barn og dig at kende. 

 

Venlig hilsen  

 

Uglegårdsskolen  

SFO-leder Flemming Sørensen, Afdelingsleder Neel Andersen og Skoleleder Jonas Rasmussen. 

 

 

 

 

 



 

 
SIDE 2/2 

Praktiske informationer: 
 

SFO åbningstid 

Fra 1. april og frem til skolestart i august holder SFO’en åbent for de kommende børnehaveklasser, som er tilmeldt SFO i 

tidsrummet 

 Fra kl. 06.45 til kl. 17.15. 

 

Fra skolestart den 9. august 2021 har SFO’en åbent for de elever der er tilmeldt SFO i 

tidsrummene:  

 Kl. 06.45 til 08.00 (morgen SFO) 

 Kl. 13.30 17.15.  

 

Tilmelding til SFO 

Hvis du endnu ikke har fået tilmeldt dit barn i SFO, kan du gøre det på den  

digitale pladsanvisning via dette link https://www.solrod.dk/borger/0-18-aar/sfo  

Du kan gå ind på den digitale pladsanvisning og se om dit barn er indmeldt.  

Du kan også benytte borger.dk, og gå via den digitale pladsanvisning den vej.   

 

Lukkedage i SFO 

Frem til skolestarten i august måned holder SFO’en lukket:  

 Fredag den 14. maj - fredagen efter Kr. Himmelfartsdag 

 

Den sidste skoledag før sommerferien er fredag den 25. juni 2021.  

 

I sommerferien har SFO’en åbent: 

 Fra kl. 06.45 til kl. 17.15. 

 

På skolens hjemmeside kan du finde ferieplanen for skoleåret 2021/22. 

https://uglegaardsskolen.aula.dk/information/ferieplan 

  

Befordringsregler 

Hvis dit barn har mere end 2 ½ km. skolevej og ønsker befordring skal du rette henvendelse til skolens kontor for 

gældende regler - gerne på mail til mailadresse. 

 

På kommunens hjemmeside kan du læse mere om befordringsreglerne. https://www.solrod.dk/borger/0-18-

aar/skoler/skolebuskort  

 

Digitale platforme 

Kommunikationen mellem skole og hjem foregår via Aula. På Aula kan du blandt andet se vigtige opslag i relation til både 

SFO og skole. Har du spørgsmål om Aula, kan du kontakte kontoret på mailadressel eller på tlf.nummeret i tidsrummet kl. 

tidspunktet 

For nærmere information omkring Aula evt. se dette link: https://sites.google.com/solrodsky.dk/aulaisolrod/startside 

 

Kommunikationen mellem SFO og hjem foregår via Tabulex SFO og der kan du læse mere i vedhæftede bilag. 
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