
 

  

 
 
Invitation til kommende skolebørns forældre 
 

Tirsdag d. 24. november 2020 er I inviteret til informationsmøde på Øhavsskolen. 

Vi mødes i Uglens hovedbygning (afd. Uglen, Toftegårdsvej 7, 5600 Faaborg). 

 For vores flersprogede familier er der mulighed for at få tolkning på mødet og 

til indskrivningen. Giv besked til børnehaven senest fredag d. 6. november 

2020, hvis I har brug for tolk. 

Obs Corona retningslinjer: Forældrene fra hver børnehave sidder samlet i grupper 

med min. 1.m. afstand. 

Aftenens program 
 
 
Kl. 16.30-17.00  
Rundvisning på skolen for interesserede i bh. grupper. 

 
Kl. 17.00 – 18.00 

1. Velkomst og præsentation 
2. Oplæg m. powerpoint ved Katja og vores bh.klasselærere Tanja og Jeanie der 

fortæller om undervisningen og skolestart på Uglen 
3. SFO og kontaktpædagog Lene fortæller lidt om det gode samarbejde mellem 

skole og SFO på Uglen. 
4. Børnehaverne fortæller om samarbejdet mellem børnehaverne og skolen i 

overgangen fra bh. til Forårs SFO og børnehaveklassen. 
5. Vi slutter mødet af med en kort info vedr. indskrivningsprocessen  

Obs! Alle er velkomne til at stille spørgsmål undervejs. 
 
Kl. 18.00-19.30 
Indskrivning – Husk Nem-id 

 Hvis du allerede har indskrevet dit barn til skole og Forårs SFO behøver du 
ikke deltage i denne del af mødet😊. 

 
Sæt også X i kalenderen følgende dage: 
 

 Info møde vedr. Forårs SFO: tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 16.30 – 17.30  

 Forældremøde i Forårs SFO: tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 17.00-19.00 

 

Vi glæder os meget til at se jer! 
 

Med venlig hilsen 
 
Katja Moltenow                                             Ellen Skov Jensen 
Indskolingsleder                                            SFO leder 
Øhavsskolen, Uglen                                       Øhavsskolen, Uglen 
 

 

 



 

  

 
Hvis du selv vil skrive dit barn ind til skolestart via kommunens hjemmeside. 

   

Vejledning til indskrivning i skole/SFO og Forårs SFO. 

I det år hvor dit/jeres barn fylder 6 år, skal barnet indskrives til børnehaveklasse. 
Indskrivningen er åben fra den medio november 2020 til medio januar 2021. 

 

Indskrivning til skole sker ikke automatisk, men foregår via kommunens hjemmeside 
ved brug af Nem ID. Dette gælder uanset om man bor i eller uden for den ønskede 

skoles distrikt. 

 

1. Gå ind via www.FMK.dk 
2. Vælg ”Skole og Uddannelse” 
3. Vælg herefter ”Indskrivning til skole” 

4. Vælg ”Digital indskrivning” 
5. Gå derefter ind med dit Nem-id – og følg herefter kommunens vejledning på 

siden. 
 

Tilmelding til Forårs SFO og SFO 
Du skal tilmelde dit barn til SFO samtidig med, at du indskriver det til skolestart. 

 

Du skal gå ind via www.FMK.dk og vælge ”Digital Pladsanvisning”, hvis du skal: 

•    Tilmelde dit barn til FORÅRS SFO 
•    Tilmelde dit barn til SFO ved skolestart 
•    Udmelde dit barn af SFO 

•    Ændre moduler 

•    Søge økonomisk friplads. 

 
1. Hvis du/I bor uden for Øhavsskolens distrikt, men ønsker at jeres barn skal 

indskrives til skolestart på Øhavsskolen, skal I (i webindskrivningen) huske at 

skrive Øhavsskolen som 1. prioritet. På kommunens hjemmeside kan I læse 
nærmere om gældende regler vedr. ”Frit skolevalg”. 

 

2. Er jeres barn blevet optaget på en friskole eller en privatskole, skal du/I huske 
at skrive den valgte skoles navn i webindskrivningen. 

 
 

Katja Moltenow                                        Ellen Skov Jensen 

Indskolingsleder Øhavsskolen                     SFO leder Øhavsskolen 
Mail: kmolt@fmk.dk                                   Mail: elje@fmk.dk 

Mobil: 72533952                                        Mobil: 72533960 
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