
Kære børn og forældre i kommende børnehaveklasser på Uglegårdsskolen. 
 
Så er det lige straks tirsdag d. 6. april og dermed også dagen for jeres skolestart på 
Uglegårdsskolen, og I kan tro vi glæder os til at byde jer velkommen i vores indskolingshus 
Uglereden. 
 
Den der virus, kaldet Corona, har desværre gjort, at jeres opstart på Uglegårdsskolen bliver lidt 
anderledes end vi plejer, men vi har prøvet det før og er i den grad parate til at tage i mod jer alle 
sammen. 
 
Jeg vil i dette skriv levere lidt praktisk info i.f.t. SFO i en Coronatid og skulle der være spørgsmål, 
så bliver der rig mulighed for at stille dem på tirsdag d. 6. april, hvor vi mødes. 
Netop det med at mødes, bliver en anderledes oplevelse, da vi ikke alle kan mødes samtidig, men 
kommer til at mødes forskudt 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 følger senere) 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 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 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… 
 
SFO’en har en åbningstid, der hedder kl. 06.45-17.15 for *0, mens husets øvrige børn går i SFO 
fra kl. 06.45-08.00 og igen fra kl. 13.30-17.15. 
Tidsrummet 06.45-08.00 er morgenåbning og det både for de *0-børn, der har behov for dette, 
men også for husets øvrige SFO-børn. 
Vi har pt. ikke noget tilbud om bespisning i morgenåbningen (igen Corona), så morgenmad skal 
være spist hjemmefra.  
 



 
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. 
 
Den første tid i Uglereden: 
Den første tid i Uglereden vil bruges på at lære dig og dine nye kammerater at kende og lære jer 
SFO’ens hverdag med bl.a. gruppetid og fri leg i- og udenfor huset.  
Aktiviteterne i dagligdagen vil have fokus på, at alle I nye børn skal lære hinanden godt at kende 
og lære de sociale spilleregler i SFO’en.  
Vi vil introducere jer for en masse nye lege, som vi efterfølgende kommer til at lege sammen i 
vores samlinger/gruppetid og med alle de andre SFO-børn, når verden er blevet normal igen. 
 
Gruppetid: 
Gruppetid (der er alle klassens børn og voksne samlet) er fra april til sommerferien fra kl. 09.30 - 
10.00 og igen om eftermiddagen fra kl. 13.30 til ca. 14.00. 
I den sidste samling vil vi spise eftermiddagsmad sammen samt lege eller snakke om dagen og 
hvad der ellers fylder i gruppen. 
Vi prioriterer gruppetiden meget højt, da det er vores tid sammen med alle jer dejlige børn. 
I gruppetiden leger vi og hygger og taler sammen om dagens begivenheder.  
Vi synes, at denne stund, både formiddag og eftermiddag, er meget vigtig, da det giver jer børn og 
os voksne mulighed for at slappe lidt af og værne om sammenholdet.  
Din mor eller far skal helst ikke hente dig i eftermiddagens gruppetid, da det vil være rigtig 
forstyrrende for vores samvær. 
Mor eller far skal helst heller ikke ringe, når vi har gruppetid, for det betyder at din voksne 
pludselig skal lave noget andet, end at være sammen med dig og dine kammerater… 
 
En typisk SFO-dag under Corona: 
08.00: Aktiviteter i basislokalerne 
09.00: Skal du helst være mødt 
09.30: Gruppetid 
10.00: Fri/egen leg/aktiviteter i klassen 
11.00: De faste personaler holder et kort møde 
11.20: Frokost – samling i grupperne/klasserne 
12.00:  Fri/egen leg/aktiviteter i klassen 
13.30: Gruppetid/SFO åbner for husets øvrige børn 
14.00: Fri/egen leg/aktiviteter i klassen 
17.15: SFO lukker – Tak for i dag 
 
Lokaler: 
Børnene er som sagt tilknyttet et basislokale og dette lokale vil være det samme for den enkelte 
gruppe/klasse hele dagen. 
Basislokalet er der, hvor du har ”hjemme” i både undervisning og fritid, og det er her, hvor du 
sætter din  
taske om morgenen og putter din madpakke i køleskabet. 
 



 
Grupper/klasser: 
Vi har pr. 6. april 5 *0-klasser og vi blander jf. gældende retningslinjer så vidt muligt ikke børn på 
tværs af klasser. 
Undtaget er ydertimerne (åbne/lukketime), hvor vi, hvis det af pædagogiske hensyn skønnes 
nødvendigt og forsvarligt, kan dispensere fra ovenstående. 
 
Personale: 
Hver klasse har en SFO-primærperson, det man kunne kalde en klasselærer i undervisningssprog 
og i april til sommerferien, vil I også møde personale fra vores andet indskolingshus Uglehuset 
samt personale fra vores klub for de større børn, KlubUglen og så naturligvis Ugleredens øvrige 
SFO-personaler. 
Alle de voksne vil være fordelt ud på vores 5 *0-klasser i formiddagstimerne, dog ikke på samme 
tid, da de også varetager andre opgaver på skolen. 
 
Tabulex-skærme: 
Tabulex-skærmene vil indtil videre være slukkede, så det betyder at børnene bliver X’et ind og ud 
af husets personale. 
Der kan stadig laves aftaler i Tabulex, men I kan som før nævnt også melde afhentningstidspunkt 
om morgenen, når I afleverer. 
 
Fravær: 
Vi vil meget gerne, at I melder fravær (sygdom, ferie, fri) og det allerhelst i Tabulex. 
 
Bespisning: 
Vi har i nuværende Corona-periode intet tilbud om bespisning, så her det jeres ansvar som 
forældre at sørge for en madpakke, der rækker til hele dagen. 
 
Aktiviteter: 
Aktiviteter vil så vidt muligt foregå udendørs og det i grupper/klasser som beskrevet ovenfor. 
Der skal altså være tøj i garderoben eller tasken, der passer til udendørs brug. 
 
Personalemøder: 
Vi holder hver dag personalemøde for husets ”faste” personale og det fra kl. 11.00 – 11.20 og det 
for lige at planlægge, koordinere aktiviteter og dagen, ligesom vi også her får mulighed for at 
vidensdele informationer omkring  
børnene. 
- Børnene er ikke overladt til sig selv, men sammen med SFO’ens øvrige voksne, mens vi 
mødeafvikler. 
 
Praktiske oplysninger: 

 Stamkort i Tabulex skal være udfyldt inden SFO-start 6. april. 

 Hav altid lidt skiftetøj liggende i din garderobe. 

 Husk altid en solid madpakke, der rækker til hele din dag og ligeledes en drikkedunk. 
 
Kontakt: 
Hvis I har brug for at kontakte os, kan det ske på… 
Tlf:  2032 7416 / 2054 3668 
Aula:  Send en besked til en medarbejder 
Tabulex:  Send en besked til Uglereden 
SFO-leder          Tlf. 5618 2509 / e-mail: fso@solrod.dk 
Skolens kontor: Tlf. 5618 2500 / e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk 
 
HUSK, at vi vil helst ikke forstyrres af telefoner i åbningstiden, da det tager tiden fra børnene… 
 



Tabulex: 
På SFO’en benytter vi Tabulex SFO til at registrere børnenes kommen og gåen og det er også 
her, at du udfylder og opdaterer dit barns stamkort, ligesom det er her i skal til/framelder jeres barn 
i.f.t. ferieperioder. 
I kan læse mere om programmet på vedlagte skriv. 
Det er meget vigtigt, at du husker at sige farvel til en af husets personaler, når du X’er ud og går 
hjem. 
 
Hjemmeside: 
Vi vil frem mod SFO-start d. 6. april informere løbende via vores hjemmeside/Aula, så husk at 
holde øje med https://uglegaardsskolen.aula.dk/information/indskrivning-20202021 og 
https://sites.google.com/view/indskrivning2020/ på samme side, hvor du bla. finder en 
velkomstvideo fra Uglereden. 
 
Muligt åbent hus: 
Hvis og gentager lige, hvis, at det på nogen måde bliver muligt med fysisk fremmøde inden 6. 
april, så vil weekenden d. 20. - 21. marts blive brugt til fremvisning/spørgemøde og det vil I 
selvfølgelig høre nærmere om, hvis muligheden byder sig. 
 
Besøg med børn: 
Som forældre kan I hjælpe og støtte jeres barns overgang fra børnehave til SFO, ved at besøge 
Uglegårdsskolen og specifikt Uglereden, i tiden op til SFO-start. 
Husk dog, at det af hensyn til smittefare skal foregå uden for vores åbningstid, som er fra kl. 
06.45-17.15 mandag til fredag. 
 
 
Det bliver som sagt en anderledes start vi skal i gang med, men vi vil i hvert fald gøre vores 
bedste til, at den bliver god, sjov og tryg. 
 
 
Med venlige hilsner 
 
Flemming Sørensen 
SFO-leder 
Uglegårdsskolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uglegaardsskolen.aula.dk/information/indskrivning-20202021
https://sites.google.com/view/indskrivning2020/


Personaleoversigt SFO/Klub april 2021. 

 

Uglereden Primærperson  

*0A 

*0B 

*0C 

*0D 

*0E 

Annette Libak Møllbach (ALM) 

Tanja M.S. Larsen (TSL) 

Malene Stidsen (MST) 

Morten Lohse (ML) 

Nanna Louise Andreasen (NLA) 

1A Kim Kristensen (KIK) 

1B Susanne H. Jensen (SUHJ) 

1C Annika Bastholm (AB) 

1D Thomas Sjøbeck (TS) 

X Anne Hansen (ANH) / Lise H. Jensen (LJE) / Emil Philipsen (EPH)  

J Annette L. Hansen (ALH) / Emil Philipsen (EPH) 

Øvrige Kirsten Marie Maach (KMM) / Sandra V. Søbæk (SVS) - barselsorlov / Anne S. 

Sentow (VANN) / William D. Klingenberg (VWIL) / Lukas Weiberg (LW) – 

Pædstud til 31.05. 2021  

  

Uglehuset Primærperson  

0A Randi Volder (RV) 

0B Ron Røgind (RR) 

0C Jakob H. Nielsen (JHN) 

0D Michael Wolff (MW) 

0E Henrik S. Pedersen (HSP) 

2A Annika B. Rasmussen (ABR) 

2B Ib-Rene B. Wede (IRB) 

2C Charlotte Østereng (CHO)  

2D Claudi L. Nielsen (CLN) 

Øvrige Rasmus Jacobsen (RJ) / Natascha P. Keldke (VNAT) / Elisabeth B.J. Jensen (EJ) 

– Pædstud til 31.05. 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 

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) 

 
 


