Tabulex SFO i UFOen
Introduktion og vejledning til forældre

Fritidsinstitutionen ved Utterslev Skole, UFOen
Skoleholdervej 20, bygning 1, 2400 København NV

Kort om Tabulex SFO
Tabulex SFO er et online registrerings- og kommunikationsværktøj udviklet for at lette administrationen for børnenes
ind- og ud-krydsning, samt personalets kommunikation med forældre om eks. gå-hjem-tider, aftaler og vigtige
kontaktinformationer. I denne folder får du et hurtigt overblik over en stor del af funktionerne i Tabulex.

Personline informationer
• Barnets stamdata opdateret hver nat via CPR-registeret, hvilket reducerer den manuelle vedligeholdes af
kontaktoplysning. Telefonnumre skal mor eller far selv ændre via forældreadgangen.
• Systemet giver overblik over syge- og feriemeldinger, og hvilke børn der er hvor og hvornår. Information
til forældre om planlagte aktiviteter, ture og beskeder håndteres let af systemet.
• Ingen andre forældre eller børn har adgang til at se CPR-numrene.
Børnene krydser sig selv ind og ud
• Barnet kan selv registrere hvis de deltager i forskellige aktiviteter, eks. ture ud af huset.
• Barnet krydser sig selv ind, hvis de ankommer før 07.55 og når barnet går hjem/bliver hentet fra UFOen.
• Mind gerne børnene om at krydse sig ud, men lad dem gøre det selv.
Mulighed for SMS-service
• Ved tilmelding til SMS-servicen får forældrene en SMS, når barnet ankommer i UFOen om morgenen,
ankommer i UFOen efter skole eller forlader UFOen. Forældrene har mulighed for sende en SMS til
systemet med beskeder om, hvornår barnet bliver hentet eller at barnet selv må gå hjem.
Nemt for forældrene
• Adgang via ForældreIntra – menupunktet SFO
• Adgang med NemID, Tabulex-login eller UNI-login via www.sfoweb.dk eller www.borneweb.dk
• Adgang via PC, bærbar, mobil og tablet (via genvej (App) på smartphone)
•
Fordele
•
•
•
•

Nemt og hurtigt overblik over børnenes aftaler
Nem kontakt til andre forældre i klassen eller på årgangen
Ingen papir, kalendere, post-it beskeder og afkrydsningslister
Færre telefonopkald til og fra institutionen

Procedure i UFOens daglige brug af Tabulex
Før skole – 06.15-07.55
UFOen - Utterslev Skoles FritidsOrdning (ved ankomst mellem 06.15-07.55)
• Afkrydsning foregår på touch-skærmene i UFOen (i Fællesrummet og ved køkkenet i caféen)

Kun for Mini UFOen (Primo maj til ultimo juli) – For kommende 0. årgang (ved ankomst mellem 06.15-08.55)
• Afkrydsning foregår på touch-skærmen ved køkkenet i caféen.
Efter skole - 14.00-17.00
• Afkrydsning bliver foretaget af primærpædagog eller en tilknyttet medhjælper på årgangen.
• Børnene skal krydse sig ud når de forlader UFOen, herefter ophører UFOens tilsynspligt.

Kun for Mini UFOen (Primo maj til ultimo juli) – For kommende 0. årgang
• Afkrydsning foregår i basis-lokalerne med primærvoksen

Husk altid ind- og udkrydsning, samt at sige goddag og farvel, når man ankommer og når man går hjem.

10 nyttige funktioner i Tabulex
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forside - Se om jeres barn er blevet hentet/gået hjem/har en legeaftale hos et andet barn
Opslagstavle - Læs om dagens/ugens aktiviteter, fødselsdage eller nyheder fra UFOen
Stamkort - Vælg selv hvilke oplysninger andre har adgang til at se f.eks.: arbejdstelefonnummer eller andet
Aftaler - Kan enten oprettes dag-til-dag eller en gentagen aftale hver eller hver anden uge
Ferie - Alle bedes til- og/eller framelde sig i UFOens ferieperioder
Arrangementer - Her har man mulighed for at tilmelde sit barn til f.eks. fællesspisning
Aktiviteter - Her har man mulighed for tilmelde sit barn f.eks. til UFOens koloni
Legelister - Find nemt kontaktoplysning til alle børn tilknyttet UFOen
Personale - Overblik over alle ansatte UFOen

Har du et spørgsmål? Mangler du information?
Noget du er i tvivl om?
Kontakt en primærpædagog på årgangen via ForældreIntra eller i UFOen,
eller kom forbi Max i Infoteket.

