
 

 

Kære kommende medlemmer og forældre i KlubUglen. 
 

Så varer det ikke længe før det bliver 6. april og et nyt og spændende fritidsliv skal til at starte og det 

forhåbentlig i Uglegårdsskolen’s fritidsklub, KlubUglen. 

 

Ligesom det øvrige samfund, er vi også påvirket af Corona og det influerer naturligvis på dagligdagen og 

aktiviteterne i klubben. 

Velkomstarrangementer og forældremøder inden opstart, har desværre ikke været muligt og ser i skrivende 

stund heller ikke ud til at kunne ske, så I må nøjes med lidt skriftlig information herfra og så en glimrende 

velkomstvideo fra KlubUglens personale. 

Som følge af de gældende retningslinjer, foregår aktiviteterne og samværet i KlubUglen pt. klassevis, hvilket 

vil sige at man i klubtid er sammen med de kammerater, man er sammen med i skoletiden, vi blander altså ikke 

elever på tværs af klasser, så længe retningslinjerne er som de er. 

Alle vores klasser har én primærperson tilknyttet, akkurat som I kender det fra SFO og hvem der er 

primærperson for hvilke klasser fremgår andetsteds i dette skriv. 

Vores 3. klasser på Uglegårdsskolen har allerede budt velkommen til deres nye klub-primærpersoner, idet de 

fra 1. marts har fået opgaver i undervisningen i vores 3. klasser og i forbindelse med denne også har været på 

fremvisning i klubben. 

Hvis forældre ønsker at se klubben, så kig forbi udenfor åbningstid, for vi har pt. ikke mulighed for at have 

forældre indenfor og det igen Corona-relateret, men heldigvis har vi som før nævnt en præsensations/ 

velkomstvideo, som I kan nyde sammen med jeres børn og den finder I på https://uglegaardsskolen.aula.dk/ 

eller https://youtu.be/KrlLkAf9HlQ 

På https://uglegaardsskolen.aula.dk/ kan I læse nærmere om KlubUglen og det under menupunktet SFO/Klub. 

 

Skulle der være spørgsmål eller andet, så ret henvendelse til undertegnede. 

 

 

På vegne af alle os i KlubUglen 

 

Flemming 

 

 
Praktiske oplysninger:  

   

Adresse:           

KlubUglen – Uglegårdsskolen 

Tingsryds Allé 25 

2680 Solrød Strand 

Tlf.: 2158 6573 

 

Uglegårdsskolen kontor 

Tlf. 56182500 

 

Mail: 
Skriv til KlubUglen på Aula eller uglegaardsskolen@solrod.dk 

 

Hvad og for hvem? 

KlubUglen er et fritidstilbud efter skoletid og er en såkaldt SFOII-ordning, der kræver indmeldelse. 

KlubUglen er for elever i 3. klasse (1. april) til og med afslutningen af 6. klasse. 

KlUbUglen er et ikke kontrolleret pasningstilbud og det vil sige, at medlemmerne kan komme og gå som de lyster. 

 

Åbningstider: 

Skoledage mandag til fredag kl. 13.30-17.30  

Skolefridage fra kl. 9.30 til kl. 16.00 
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Bemærk, at der ikke er tilbud om, eller mulighed for morgenåbning i klub og det både på skole- og skolefridage og det 

gælder også for elever på 3. årgang, der skifter til klub i april. 

 

Lukkedage: 

3 dage før Påske 

Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, 

Mellem jul og nytår samt juleaftensdag og nytårsdag 

 

Personale: 

Andreas Pedersen (AP) 

Caroline Wedell-Wedellsborg (CWW) - Pædagogstuderende 

Christian Lund (CRL) 

Emil Philipsen (EPH) 

Jakob Bo Jensen (JBJ) – Koordinerende pædagog 

Jan Wiese (JAW) – Koordinerende pædagog 

Josefine Poss (JOP) 

Maiken A. Frederiksen (MAF) 

Palle Hansen (PAH) 

Torben S. Agergaard (TSA) 

 

Leder: 

Flemming Sørensen 

Tlf.: 5618 2509  - Mobil: 2965 0206 

Mail: fso@solrod.dk 

 

Indmeldelse: 

Sker via http://www.solrod.dk/borger/pasning-og-skole/sfo - Selvbetjening > Digital Pladsanvisning 

Henvendelse kan også ske på mail til pasning@solrod.dk. 

Vigtigt! : Søg på Uglegårdsskolens SFO II og indmeld. 

OBS: Elever der går i 3. klasse og er indmeldt i SFO på Uglegårdsskolen, bliver automatisk indmeldt/overflyttet til 

KlubUglen pr. 1. april. 

Såfremt du ikke ønsker overflytning/indmeldelse i KlubUglen, sker udmeldelse via kommunens pladsanvisning. 

  

Udmeldelse: 

Hvis du melder dit barn ud, skal det ske med mindst en måneds varsel senest den sidste dag i en måned. 

Du udmelder dit barn via http://www.solrod.dk/borger/pasning-og-skole/sfo - Selvbetjening > Digital Pladsanvisning 

Henvendelse kan også ske på mail til pasning@solrod.dk. 

Vigtigt!: Søg på Uglegårdsskolens SFO II og udmeld. 

 

Betalingskort: 

På ture, aktiviteter og lignende, hvor der opkræves deltagerbetaling benyttes det kommunale elevbetalingskort, som kan 

rekvireres via skolens kontor og det også for elever på andre skoler end Uglegårdsskolen. 

 

Aula: 

Vi benytter Aula som digitalt kommunikationsforum mellem KlubUglen og hjemmet. 

Elever og forældre fra andre skoler end Uglegårdsskolen, bedes rette henvendelse til skolens kontor, hvis oprettelse i Aula 

ønskes. 

- Vi har desuden en lukket gruppe på FB, hvor der også informeres om KlubUglens aktiviteter. 
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Primærpersoner KlubUglen april 2021: 

 

KlubUglen  Primærperson  

4A Jakob Bo Jensen (JBJ) 

3B+4B Christian Lund (CRL) 

3C+4C  Palle Hansen (PAH) 

3D+4D Jan R. Wiese (JAW) 

3A+4E Maiken A. Frederiksen (MAF) 

5A Torben S. Agergaard (TSA) 

5B Christian Lund (CRL) 

5C Palle Hansen (PAH) 

5D Jan R. Wiese (JAW) 

5E Maiken A. Frederiksen (MAF) 

6A/B/C/D/E Torben S. Agergaard (TSA) - Orlov 

Privatskoler Christian Lund (CRL) 

X Jakob Bo Jensen (JBJ) 

Palle Hansen (PAH) 

Emil Philipsen (EPH) 

J Josefine Poss (JOP) 

Emil Philipsen (EPH) 

  

Øvrige Andreas Pedersen (AP) / Caroline Wedell-Wedellsborg (CWW) – Pædstud til 

31.05. 2021 
  

SFO/klubleder Flemming Sørensen (FSO) 
 

 


