
Kære børn og forældre i kommende børnehaveklasser på Uglegårdsskolen. 
 
Så nærmer vi tirsdag d. 6. april og dermed også dagen for jeres skolestart på Uglegårdsskolen, og 
I får her lige sidste nyt fra os på Uglegårdsskolen og Uglereden. 
 
Forskellige omstændigheder har gjort, at vi har måttet ændre lidt i klasseplaceringerne, hvorfor I 
lige får en ny klasseliste med dette skriv. 
Det skal bemærkes, at klasselisten indeholder alle elever, der er optaget på 0. årgang fra april og 
frem til skolestart august. 
 
Som tidligere skrevet mødes vi forskudt d. 6. april og det som følger: 
 
Kl. 09.00 møder *0B og *0C 
Kl. 11.00 møder *0D og *0E 
Kl. 13.00 møder *0A 
 
Når I ankommer til Uglereden, skal I begive jer hen til jeres indgang (oversigtskort over Uglereden, 
indgange og basislokaler er vedhæftet) og her skal I selvfølgelig huske at holde afstand og følge 
andre relevante forskrifter. 
For ikke at blive alt for mange mennesker, opfordrer vi til at det kun er mor eller far, der deltager i 
velkomst-arrangementet. 
Denne første dag, er på mange måder helt speciel og én af grundene til dette er, at det er den 
eneste gang mor eller far, får lov til at komme ind i Uglereden, så længe Corona-situationen er 
som den er. 
- Mor eller far skal selvfølgelig bære mundbind eller visir, hvis de skal indenfor. 
Ved indgangene venter nogle af vores dygtige personaler og her vil I nu blive lukket ind parvis 
(elev + mor eller far) med passende afstand (husk at medbringe tålmodighed). 
Når I er kommet indenfor, så skal der vaskes/sprittes hænder, findes garderobe (der er ikke plads 
til meget) og så går turen til klassens basislokale og så skal mor eller far faktisk ud af Uglereden 
igen og det gennem havedøren (der står personale klar til at guide), mens eleven bliver tilbage i 
basislokalet. 
Når alle elever er blevet samlet i deres basislokale, så står primærpersonalet for velkomst og 
præsentationer af børnene, mens forældrene samles ude foran Uglereden (med passende afstand 
selvfølgelig) og her vil vi (Neel og Flemming) holde et kort forældremøde, hvor der bliver rig 
mulighed for at stille spørgsmål. 
Hele denne anderledes velkomst, forventes at vare 1,5 times tid og vi vil kraftigt appellere til, at 
man går hjem efter velkomst-arrangementet og man, det er altså elev og mor eller far. 
- Dette af hensyn til, at vi skal afvikle 3 velkomst-arrangementer hen over mandagen, så det er her 
vi helst vil bruge alle de gode personalekræfter, så børn og forældre er klædt godt på til tirsdag, 
hvor vi starter for alvor. 
 
Onsdag vil indgangsproceduren til Uglereden, blive lige som tirsdag, bortset fra at mor eller far, nu 
ikke må komme med ind i huset. 
Det kan selvfølgelig skabe lidt ”situationer”, hvis man har et barn, der har svært ved at sige farvel, 
så en god ide at sætte lidt ekstra tid af til aflevering, hvis nu… 
 
I skal som forældre være opmærksomme på, at det største tryk på vores indgange er i tidsrummet 
07.30-08.00, så vi vil opfordre til, at børn der ikke skal i morgenåbning bliver afleveret i tidsrummet 
08.10 – 09.00 og allersenest kl. 09.30, hvor vi har gruppetid/samling. 
- Når I afleverer om morgenen, må I så vidt muligt gerne give den modtagende personale besked 
om, hvornår I forventer at hente igen, bare sådan cirka. 
Dette fordi, at når du skal hente dit barn, så er det igen udenfor bygningen, hvor du banker på 
klassens havedør udefra og har lidt tålmodighed, mens vi finder, eller hjælper dit barn med at 
pakke sammen. 



Er vi ude og det skal vi være så meget som overhovedet muligt, så vil der blive klistret en seddel 
på døren/vinduet, der fortæller hvor vi befinder os. 
Vi vil meget gerne, at afhentning sker på hele eller halve klokkeslæt (så vidt, det nu er muligt), det 
vil lette vores arbejde gevaldigt og ikke tage tiden fra børnene. 
 
Hjemmeside: 
Husk at besøge vores hjemmeside/Aula løbende, der finder du nemlig videoer og andet relateret 
til *0-start: 
https://uglegaardsskolen.aula.dk/information/indskrivning-20202021 og 
https://sites.google.com/view/indskrivning2020/  
 
 
Med venlige hilsner 
 
Flemming Sørensen 
SFO-leder 
Uglegårdsskolen 
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