Kære kommende medlemmer og forældre i KlubUglen.
Så varer det ikke længe før det bliver 1. april og et nyt og spændende fritidsliv skal til at starte og det
forhåbentlig i Uglegårdsskolen’s fritidsklub, KlubUglen.
Onsdag d. 27. februar 2019 inviterer vi kommende forældre til informationsmøde om klub og det med start kl.
18.00 og slut senest kl. 19.30.
Mødet starter i Dramatisk Værksted og her vil du møde nogle af KlubUglen’s personaler, der vil fortælle om
klublivet og der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål.
For de interesserede slutter vi med en rundvisning i klubben.
Tilmelding er ikke nødvendig, det er bare at møde op, men husk det er kun for forældre.
For kommende klubmedlemmer på nuværende 3. årgang samt specialklasser, holder vi intromøde torsdag d.
28. februar 2019 kl. 11.30 – 12.00 i Dramatisk Værksted og her vil vi kort orientere om klublivet samt svare
på spørgsmål fra de unge mennesker.

På vegne af alle os i KlubUglen
Flemming

Praktiske oplysninger:
Adresse:
KlubUglen – Uglegårdsskolen
Tingsryds Allé 25
2680 Solrød Strand
Tlf.: 2158 6573
Mail:
Skriv til KlubUglen på intra eller uglegaardsskolen@solrod.dk
Leder:
Flemming Sørensen
Tlf.: 5618 2509 - Mobil: 2965 0206
Mail: fso@solrod.dk
Personale:
Annette Arrild – Pædagog
Charlotte S. Stegemüller – Pædagog
Christian Lund - Pædagogmedhjælper
Helle Munk Nielsen – Pædagog
Jakob Bo Jensen - Pædagog
Jan Wiese - Pædagog
Michael ”Moos” Jensen – Pædagog
Palle Hansen - Pædagog
Rikke B. Kristensen - Pædagog
Åbningstider:
Skoledage mandag til fredag kl. 13.30-17.30
Skolefridage fra kl. 9.30 til kl. 16.00
Bemærk, at der ikke er tilbud om, eller mulighed for morgenåbning i klub.

Lukkedage:
3 dage før Påske
Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag,
Grundlovsdag
Mellem jul og nytår samt juleaftensdag og nytårsdag
Indmeldelse:
Sker via http://www.solrod.dk/borger/pasning-og-skole/sfo - Selvbetjening > Digital Pladsanvisning
Henvendelse kan også ske på mail til pasning@solrod.dk.
Vigtigt! : Søg på Uglegårdsskolens SFO II og indmeld.
OBS: Elever der går i 3. klasse og er indmeldt i SFO på Uglegårdsskolen, bliver automatisk indmeldt/overflyttet til
KlubUglen pr. 1. april.
Såfremt du ikke ønsker overflytning/indmeldelse i KlubUglen, sker udmeldelse via kommunens pladsanvisning.
Udmeldelse:
Hvis du melder dit barn ud, skal det ske med mindst en måneds varsel senest den sidste dag i en måned.
Du udmelder dit barn via http://www.solrod.dk/borger/pasning-og-skole/sfo - Selvbetjening > Digital Pladsanvisning
Henvendelse kan også ske på mail til pasning@solrod.dk.
Vigtigt!: Søg på Uglegårdsskolens SFO II og udmeld.
Betalingskort:
På ture, aktiviteter og lignende, hvor der opkræves deltagerbetaling benyttes det kommunale elevbetalingskort, som kan
rekvireres via skolens kontor.
Intra:
Vi benytter Uglegårdsskolens intra som digitalt kommunikationsforum mellem KlubUglen og hjemmet og oprettelse i og
adgang til intra sker ved henvendelse til skolens kontor.
- Vi har desuden en lukket gruppe på FB, hvor der også informeres om KlubUglens aktiviteter.

