Kære alle kommende familier på Nordagerskolen – Forårs-SFO
Vi glæder os til at se jer alle den 1. april til start i Nordagerskolens forårs-SFO.
På denne side kan I finde forskellige nyttige informationer, og links om opstart og indskrivning på
Nordagerskolen.
Indskrivningen er åben på kommunens hjemmeside fra den 29. november til den 16. januar.
Indskrivning i skole (fmk.dk)
Hvis I bor uden for Nordagerskolen skoledistrikt, og alligevel ønsker jeres barn indskrevet på
Nordagerskolen, så skal I aktivt vælge Nordagerskolen ved indskrivningen.
Efter den 5. februar får skolen den endelige liste over indskrevne elever på
Nordagerskolen. Herefter vil I modtage en invitation til et besøg på skolen sammen med jeres barn.
Invitationen sendes til jer i e-boks. I vil også, til den tid, modtage en invitation til den første skoledag
i forårs-SFO’en.
I skal huske at indmelde jeres barn på pladsanvisningen til forårs-SFO.
https://www.fmk.dk/selvbetjening/familie-boern-og-unge/digital-pladsanvisning/
I kan allerede nu melde jer ind på pladsanvisningen med start den 1. april. Vær opmærksom på
at I IKKE kan benytte jeres telefon til denne indskrivning. I skal bruge tablet eller computer.
TIL BRUG PÅ SKOLEN
Hvis I ikke allerede er på AULA fra børnehaverne, så får I her et link til denne platform.
I skal bruge jeres nemID første gang I skal oprette jer.
www.aula.dk
I skal også oprette og logge jer ind i SFO-web når jeres barn starter i forårs- SFO.
Her skal I give besked om elevernes SFO-tid. I kan i løbet af dagen skrive i SFO-web, og give besked
om gå hjem tider. Det er ligeledes på denne platform I skal tilmelde jer feriepasning i SFO’en.
www.sfoweb.dk
I dette sidste link kan I, sammen med jeres barn, se en lille film fra lokaler og
legeplads på Nordagerskolen
https://drive.google.com/file/d/1EOcXANPFjt31Yj6XhxfjunRbPfmmgsoS/view?usp=sharing
Vi glæder os til samarbejdet med jer alle.
Venlig hilsen
Helle Jensen/ Afdelingsleder i indskolingen (72534007)
Kontor på Nordagerskolen: 72534000

