Kære forældre i KlubUglen
Vi har valgt, at børn, forældre og personale skal bruge Tabulex SFO – et elektronisk komme/gåregistreringsprogram. Målet er at lette de administrative opgaver for personalet, og derved skabe mere tid til
Jeres børn.
Forældre-login

Log ind via ForældreIntra på menupunktet ”SFO”

Log på med NemID http://uglegaardsskolen.sfoweb.dk

Opslagstavle
Læs nyheder fra klubben og den enkelte afdeling.
Stamkort
Sørg for at dine kontaktinformationer er korrekte. Dette er også her du giver tilladelse til om de
andre kan se jeres tlf. nr. på legelister. Også her man laver login til Tabulex app’en
Aftaler
Opret enkeltstående eller tilbagevendende aftaler, fx at gå til karate hver onsdag kl. 15.30. Der er også her du
opretter en legeaftale, hvis dit barn skal med en anden hjem (også fødselsdage). Vi sender kun minuttal 00 og
30
Beskeder
Hvis vi skal informeres om et eller andet kan du skrive det her. Der er IKKE her man skriver legeaftaler 
Ferie/Fri



Meld om dit barn kommer/ikke kommer i skoleferien.
Opret fridage, hvis dit barn holder fri uden for skolens ferieperioder.

Aktiviteter/arrangementer
Mulighed for at tilmelde sig arrangementer og aktiviteter
Kontaktpersoner
Opret evt. yderligere kontaktpersoner. Hvis du opretter kontaktpersonen med webadgang, får kontaktpersonen
også adgang til Tabulex SFO.
Legelister
Find telefonnumre og adresser på legekammerater.
Personale
Se hvilket personale der er, og hvem der er på hvilken klasse.
Tjenester


Tilmeld dig sms-servicen og få en sms, når dit barn ankommer til/forlader SFO’en.

Ind-og udkrydsning
Alle børn krydse sig ind/ud på en af de elektroniske tavler, som er opsat. Vi vil dog gerne have, at alle børn siger
”goddag” og ”farvel” til en voksen.
Telefon
Vi har stadigvæk vores telefon, men vi foretrækker at I bruger Tabulex systemet.
Husk at melde når dit barn skal til fødselsdage (legeaftale), melde når dit barn har en sygedag og melde tilbage på
ferier 
Har du/I brug for hjælp til Tabulex, så spørg endelig
Med venlig hilsen
KlubUglen

