
Kære børn (og forældre) i kommende børnehaveklasser på Uglegårdsskolen. 

 
Nu varer det ikke længe, før vi skal sige ”hej” til hinanden og en ny, spændende og god tid begynder for os alle 

sammen. 

Den første tid er jo i SFO og her vil I lære om og udforske SFO’ens dagligdag og muligheder, ligesom I vil skabe  

relationer til de voksne og Ugleredens andre børn.  

Senere skal I begynde i skole, altså der hvor I skal have undervisning, men skole består både af undervisning og SFO og i 

dette velkomstbrev skal I læse nærmere om SFO… 

 

Den første dag i Uglereden: 
Den første dag i Uglereden er tirsdag d. 11. april, og her vil vi have et velkomst-arrangement for børn og forældre fra kl. 

09.00 –  ca. 11.00. 

Den første times tid er planlagt til at se huset an og hilse på hinanden. 

Kl. 10.00 går forældrene med Flemming og Mette til Dramatisk Værksted, hvor kaffe og småkager venter. 

Børnene og deres SFO-personale bliver i Uglereden, hvor de samles klassevis i deres basislokale. Her skal de bla.  

præsenteres for hinanden for første gang. 

Kl. 11.00 (sådan cirka) kommer forældrene tilbage og vores erfaring siger, at det kan være en rigtig god ide at holde fri 

resten af dagen med sit barn, idet der er mange nye indtryk og oplevelser at tale om… 

- Vi har dog åbent til kl. 17.15, for de børn, der bliver. 

 

Den første tid i Uglereden: 
Den første tid i Uglereden vil vi bruge på at lære dig og dine nye kammerater at kende. Vi vil også lære jer SFO’ens 

hverdag med bl.a. samlinger i klassen og fri leg i- og udenfor huset. Vi ser gerne at du kommer inden kl. 9.15, hvis vi nu 

vælger at tage på tur i nærområdet eller andet. 

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 lære jer en masse nye lege, som vi efterfølgende kommer til at lege sammen i vores samlinger. 

Hver eftermiddag vil vi servere gruppemad som består af noget varieret mad og det kan være frugt, knækbrød, ovnstegte 

kartofler, suppe el. lign. eller måske går vi alle ud og laver mad på bålet.  

Gruppemaden er ikke et måltid, der erstatter din madpakke, men et tilbud om en ”snack” midt på dagen. 

Vi spiser frokost sammen kl. 11.30 og vil bruge denne tid til bl.a. historielæsning og snak rundt om bordet.   

 

Samlinger: 
Samlingerne er fra april til sommerferien. Første samling er kl. 09.15 - 10.00 og så igen i.f.m. frokost, kl. 11.30 til 12.30  

Fra 12.30 er der fri leg, til vi spiser fælles gruppe mad med resten af SFO’en, omkring kl 14.30. 

Vi prioriterer samlingerne meget højt, da det er vores tid sammen med alle jer dejlige børn. 

I samlingerne leger vi og hygger og taler sammen om dagens begivenheder. Vi vil arbejde videre, med den gode 

overgang, styrkekort, og Fri for mobberi. 

Vi synes, at denne stund, både formiddag og eftermiddag, er meget vigtig, da det giver jer børn og os voksne muligheden 

for at værne om sammenholdet i klassen.  

Vi ser gerne, at din mor/far har afleveret dig inden formiddagens samling (senest 9.15), så alle er med her. 

 

Morgenåbning: 
Hvis mor eller far møder tidligt, har vi også morgenåbning. Dette er for både dig og dine nye kammerater i de kommende 

børnehaveklasser og alle børnene i Ugleredens øvrige klasser.. 

- For at benytte morgenåbningen skal du selvfølgelig være tilmeldt SFO. 

Morgenåbningen foregår i Uglereden fra kl. 06.45 – 07.50 og de voksne du vil møde i morgenåbningen, er kendt 

personale fra Uglereden. 

OBS: Der ikke morgenåbning for *0 tirsdag d. 11. april 2023!!!! 

Hvis du ikke har fået spist morgenmad hjemmefra, er der mulighed for at få en varm bolle eller en portion 

havregryn/cornflakes frem til kl. 07.30. 

Kl. 07.50 skal 1. klasserne i skole og lære om tal, bogstaver og meget mere, og så lukker morgenåbningen, og så ser  

vores dag typisk sådan her ud: 

 

SFO-dag: 

 

08.00: Aktiviteter i basis lokalerne, storrum og udendørs. 

 

09.15: Skal du helst være mødt 

  

09.15: Samling i klasserne 



 

10.00:  Legetid 

 

11.30: Frokost i klassen. 

 

12.00:  Aktivitet med egen klasse. 

 

12.45:  Almindelig SFO-tid – 1. klasserne får fri fra undervisning, fri/egen leg, aktiviteter og samvær i hele SFO’en 

 

14.30:  Gruppemad 

 

17.15: SFO lukker – Tak for i dag 

 OBS: Om fredagen lukker SFO’en kl. 16.15. 

 

Åbningstider: 
Vi har for ”april-børnene” en åbningstid, der hedder 06.45 - 17.15 mandag til torsdag og fredag kl. 06.45 – 16.15. 

Den øvrige SFO har åbent fra kl. 06.45 – 08.00 og igen fra kl. 13.30 - 17.15 (fredag lukkes kl. 16.15). 

I ferieperioder har hele SFO’en åbent fra kl. 06.45 – 17.15 mandag til torsdag og 06.45 – 16.15 om fredagen. 

I sommerferien 2023, vil vi i visse uger slå vores 2 SFO’er Uglehuset og Uglereden sammen, nærmere info følger. 

 

Praktiske oplysninger: 
● Stamkort i Tabulex skal være udfyldt inden SFO-start 11. april. 
● Hav altid lidt skiftetøj og regntøj liggende i din garderobe. 
● Husk altid en solid madpakke, der rækker til hele din dag og ligeledes en drikkedunk. Gerne en 10’er mad til 

første samling (Formiddags snack), og en god madpakke til frokost. 
● Husk en lettere turtaske, til en madpakke og drikkedunk. 

● Husk indendørs sko/sutsko 

 

 

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 

 

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. 

 

Basislokaler:  
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. 

 

 

Vigtige datoer: 

 

● 8. marts får vi besøg af vores nye børn og deres børnehaver om formiddagen og om aftenen har vi forældremøde 

(uden børn) kl. 17.30 – 19.00 med start i Dramatisk Værksted. 

● 11. marts holder vi Åbent Hus for *0 og deres forældre og det kl. 10.00 – 12.00 i Uglereden. 

● 11. april byder vi velkommen til alle de nye børn og deres forældre kl. 09.00-11.00. 

● 19. maj: Dagen efter Kr. Himmelfartsdag / SFO er lukket. 

● 9. juni har vi kommunal bevægelsesdag for børnehaver og *0. 

● 16. juni afholder vi UG-festival for SFO og klub og deres familier. 

● 23. juni er det sidste skoledag inden sommerferien  

● 14. august har vi skolestart efter sommerferien, nærmere info følger. 
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Vi glæder os til byde velkommen til dig og din familie  

 

Kærlig hilsen 

 

Alle os på Uglegårdsskolen 

 

Personaleoversigt SFO og klub april 2023.  
I vil fra april og frem til sommerferien møde en stor del af alle SFO’ens personaler, dog ikke på samme tid, da nogle er i 

undervisning og andre skal være sammen med børnene i vores andet indskolingshus Uglehuset og vores klub KlubUglen, 

når det bliver SFO- og klubtid der. 

 

Uglereden Primærperson  
*0A 

*0B 

*0C 

*0D 

*0E 

Susanne H. Jensen (SUHJ) 

Charlotte Grønhøj Jensen (CGJ) 

Bo Hansen (BOH)  

Thomas Sjøbeck (TS) 

Pernille Strand Olsen (PSO)  

1A Michael Goldemann (MGO) 

1B Tanja M.S. Larsen (TSL) 

1C Malene Stidsen (MST) 

1D Morten Lohse (ML)  

1E Nanna Louise Andreasen (NLA) 

X Anne Hansen (ANH) 

Lise H. Jensen (LJE) 

J Annette L. Hansen (ALH) 

Øvrige Julie Nygaard Knudsen (JNK) pædstud / 

Kirsten Marie Maach (KMM) 

  
Uglehuset Primærperson  
0A Ib-Rene B. Wede (IRB) 

0B Claudi L. Nielsen (CLN) 

0C Janni Hesselberg (JH) 

0D Pernille Gohr (PEG) 

0E Annika B. Rasmussen (ABR) 

2A Randi Volder (RV) 

2B Ron Røgind (RR) 

2C Jakob H. Nielsen (JHN) 

2D Michael Wolff (MW) 

2E Henrik S. Pedersen (HSP) 

Øvrige Dianna Windeballe (DW) støtte / Katrine Hansen (KH) pædstud 

  
KlubUglen  Primærperson  
4A + 3A Josefine Poss (JOP) / Suss Christensen (SUS) 

4B + 3B Christian Lund (CRL) 

4C + 3C Palle Hansen (PAH) 

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

5A/5B Maiken A. Frederiksen (MAF) 

5C/5D  Anne Angie Jensen (AAJ) 

6A/B/C/D/E Jan R. Wiese (JAW) 

Privatskoler/ekstern Christian Lund (CRL) 

X Jakob Bo Jensen (JBJ) 

Palle Hansen (PAH) 

J Josefine Poss (JOP) / Suss Christensen (SUS) 

Øvrige Andreas Pedersen (AP) / Anne Sofie Johansen (ANS) pædstud 

  

SFO/klubleder Flemming Sørensen (FSO) 

 


