
Vejledning til Tabulex SFO i Skibet SFO: 

 

Forældrelogin: 

- Der bruges Uni-login til indlogning. Login via Aula eller  www.sfoweb.dk 

 

Stamkort: 

- Sørg for at jeres stamkort info er korrekte. Husk løbende at opdatere telefonnumre m.m. 

- Telefonnumre/ adr. i stamkortet kan kun ses af SFO’en + den forældre der har logget sig på. 

 

Aftaler: 

- Husk at opretter aftaler på hvor når jeres barn skal til fritidsaktiviteter (Sport m.m.) 

- Selv skal gå hjem. Bla gå helt hjem, cykle hjem, sendes til flodhest. hvis i skriver hentes skal i hente i 

SFO´en. 

- Hvis de bliver hentet af andre end jer selv. 

- Hvis jeres barn skal sendes hjem med andre børn til legeaftaler/fødselsdage. Her kan man koble sit 

barn på et andet barns sende aftale så de automatisk bliver sendt på samme tid. 

- Hvis I selv som forældre henter så behøver I ikke fører det ind som aftale. Så vil den nemlig 

registrere som standard, at barnet hentes af forældre inden for SFO’en åbningstid. Men I må gerne, 

hvis jeres barn har behov for at se hvornår I henter dem, skrive hvad tid det er. 

- Når SFO´en er startet må ikke ændre aftaler med mindre end 60 minutters varsel, har I en akut 

ændring/besked skal I ringe til os i SFO´en 

Beskeder: 

- Denne funktion skal I ikke bruge. Alle beskeder til og fra Klassen eller SFO m.m. skal stadig altid 

gennem Aula i Beskeder. 

 

Ferie/fri: 

- Husk at melde jeres barn til og fra i SFO i forbindelse med at de skal have pasning i ferierne 

Tilladelse: 

- I tilladelser kan I tage stilling til flere ting. Det kunne være om mit barn må lave legeaftaler med 

andre forældres børn i SFO’en 

- Eller hvem der som regel må hente jeres barn 

 

 



Sygdom:  

- Ved sygdom skal i melde syg i Aula eller og evt. skrive en besked på Aula til teamet omkring jeres 

barn.  

Ind og udtjekning: 

- Alle børn tjekker ind/ud hver dag via vores  elektroniske infotavler. Personalet gennemgår tabulex 

når der spises madpakker, så lav gerne aftaler i Tabulex inden dette tidspunkt, og senest kl. 11 

- Når I henter og I ikke kan finde jeres barn kan I også via infotavle se om jeres barn ex. er i hallen. 

 

Venlig hilsen  

SFO- personalet 


