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 Uglehusets andre børn, der består af vores 1. klasser.
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 Uglehuset:
Den første dag i Uglehuset er tirsdag d. 3. 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 Neel til Dramatisk Værksted, hvor kaffen venter, og måske nogen har hjemmebag med???
Børnene og deres SFO-personale bliver i Uglehuset, hvor de samles klassevis i deres basislokale og bla. skal 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 åben til kl. 17.15, for de børn, der bliver 
Den første tid i Uglehuset:
Den første tid i Uglehuset 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 i gruppetid.
Endvidere vil I blive inddraget i de praktiske gøremål i løbet af dagen og lære at blive endnu mere selvstændige.
Et af de praktiske gøremål er bl.a. indkøb og forberedelse af gruppe/eftermiddagsmaden, 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.
Gruppe/eftermiddagsmaden er ikke et måltid, der erstatter din madpakke, men et tilbud om en ”snack” midt på dagen.
Vi spiser frokost sammen kl. 11.20 og vil bruge denne tid til bl.a. historielæsning og snak rundt om bordet.
Vi ser gerne at du kommer inden kl. 9.15, hvis vi nu vælger at tage på tur eller andet.
Gruppetid:
Gruppetid er fra april til sommerferien fra kl. 09.30 - 10.00 og igen om eftermiddagen fra kl. 13.30 til ca. 14.00.
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.
Vi ser gerne, at din mor eller far har fulgt dig på SFO til starten af formiddagens gruppetid og gerne senest kl. 09.15 og
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…
Morgenåbning:
Hvis mor eller far møder tidligt har vi noget, der hedder morgenåbning og det både for dig og dine nye kammerater i
kommende børnehaveklasse og alle børnene i Uglehusets 1. klasser.
Morgenåbningen foregår i Uglehuset fra kl. 06.45 – 07.50 og de voksne du vil møde i morgenåbningen, er børnehaveklasseledere, assistenter, pædagoger fra vores andet indskolingshus Uglereden, vores klub KlubUglen og så selvfølgelig en af
os fra SFO’ens ”april-gruppe”.
Hvis du ikke fik spist morgenmad, er der altid lige en lille bolle eller noget havregryn, som du kan kilde maven med, men
det kun indtil kl. 07.30, så husk at få spist morgenmad hjemmefra, så du er klar til en god og spændende dag.
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 basislokalerne

09.15:
09.30:

Skal du helst være mødt
Samling i grupperne/klasserne

10.00:

Fri/egen leg
Aktiviteter på tværs
Indkøb/planlægning/tilberedning af gruppemad

11.00:

De faste personaler holder et kort møde

11.20:

Frokost – samling i grupperne/klasserne

12.00:

Fri/egen leg
Aktiviteter på tværs
Indkøb/planlægning/tilberedning af gruppemad

13.30:

Samling i grupperne/klasserne
Almindelig SFO-tid – 1. klasserne får fri

14.00:

Fri/egen leg, aktiviteter og samvær i hele SFO’en

17.15:

SFO lukker – Tak for i dag

Åbningstider:
Vi har for ”april-børnene” en åbningstid, der hedder 06.45 - 17.15 på alle hverdage.
Den øvrige SFO har åbent fra kl. 06.45 – 08.00 og igen fra kl. 13.30 - 17.15.
I ferieperioder har hele SFO’en åbent fra kl. 06.45 – 17.15.
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:
 Medbring gerne den første dag: Stamkort i papirudgave / sørg også for, at det ligger elektronisk i Tabulex.
 Lidt skiftetøj, der kan ligge i din garderobe.
 Husk altid en solid madpakke, der rækker til hele din dag.
Kontakt:
Hvis I har brug for at kontakte os, kan det ske på…
Tlf:
Intra:
Tabulex:
Skolens kontor:

2479 3739 / 3052 8794
Send en besked til en medarbejder
Send en besked til Uglehuset
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.
I kan læse mere om programmet på vedlagte skriv.
Husk altid 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:
7. marts
Kommer børnehaverne på besøg med de kommende elever.
14. marts
SFO-forældremøde (uden børn) for forældrene til vores kommende elever kl. 18.30-20.00.
3. april
Velkommen til alle de nye børn og deres forældre kl. 09.00-11.00.

11. maj
17. maj
5. juni
22. juni
29. juni
13. august

Dagen efter Kr. Himmelfartsdag / SFO er lukket.
Forældremøde (uden børn) med fokus på undervisningsdelen 18.30-20.00
Grundlovsdag / SFO er lukket
UG-festival for SFO og klub.
Sidste skoledag inden sommerferien 
Skolestart kl. 09.00

Personaleoversigt SFO april 2018.
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 Uglereden og vores klub KlubUglen,
når det bliver SFO- og klubtid der.
Uglehuset
*0A
*0B
*0C
*0D
1A
1B
1C
1D
1E
Øvrige

Primærperson
Annika B. Rasmussen (ABR)
Ib-Rene B. Wede (IRB)
Charlotte Østereng (CHO) og Mette Le Jørgensen (MLJ)
Helle H. Andersen (HAN)
Randi Volder (RV) / AAR læser 2 USU i 1A
Henrik S. Pedersen (HSP) / CRL læser 2 USU i 1B
Catherina Iserhorst (CI) / RK læser 2 USU i 1C
Ron Røgind (RR) / JAW læser 2 USU i 1D
Michael Wolff (MW) / MJ læser 2 USU i 1E
Camilla Pajor (CPA) – barsel til 02.07.18 / Jakob H. Nielsen (JHN) / Cecilie Nielsen
(CN) / Sofie A.S. Jensen (SAS) – studerende til 31.05.18 / Gabriela Ratz (RG) – PAstuderende / André Jakobsen (vikar) / Francisco Garcia (vikar)

Uglereden
0A
0B
0C
0D
2A
2B
2C
2D
2E
Øvrige

Primærperson
Morten Lohse (ML)
Malene Stidsen (MST)
Lise H. Jensen (LJE)
Tanja M.S. Larsen (TSL)
Sarah Birch (SB)
Peter R. Ørsted (PRR) / Susanne H. Jensen (SUH) / Bettina Faurskov (BBJ)
Susanne H. Jensen (SUH)
Annika Bastholm (AB)
Lars H. Hansen (LHH)
Kirsten Marie Maach (KMM) / Nanna Louise Andreasen (NLA) / Bettina Faurskov
(BBJ) / Maja R. Brenøe (MRB)
Anne Hansen (ANH) / Annette L. Hansen (ALH) / Emil Philipsen (EPH)

X-gruppe

KlubUglen

Primærperson
Annette Arrild (AAR) – Klub-primærperson for 3A/4A/5A/6K/privatskoler
Christian Lund (CRL) - Klub-primærperson for 3B/4B/6L
Rikke Blanck Kristensen (RK) – Klub-primærperson for 3C/4C/5B/6N
Jan Wiese (JAW) – Klub-primærperson for 3D/4D/4E/5D/6P
Charlotte S. Stegemüller (CSS) – Klub-primærperson for 4A/4B/5C/6M/6R
Michael Jensen (MJ) – Klub-primærperson for 3E/4D/5C/5D

XS-gruppe
Øvrige

Kenneth Preisler (KP) / Malene Bachmann (MBC) / Helle Munk Nielsen (HMN)
Louise E. Nielsen - vikar

SFO/klubleder

Flemming Sørensen (FSO) tlf. 5618 2509 / E-mail: fso@solrod.dk

Vi glæder os til byde velkommen til dig og din familie 
Kærlig hilsen
Alle os på Uglegårdsskolen

