
KOMMENDE 
SKOLESTARTERE I 
ROSKILDE KOMMUNE



Når dit barn begynder i skole, starter en ny vigtig 
fase i livet. Dit barn vil opleve mange forandringer 
i mødet med en ny hverdag, nye fællesskaber,  nye 
voksne og anderledes rammer.

I Roskilde Kommune arbejder vi for, at alle børn 
får en god og tryg overgang fra børnehave til skole  
og at de oplever en god og varieret skoledag, hvor 
de trives, udfordres og bliver så dygtige, de kan.

Med denne folder vil vi give dig en række vigtige 
praktiske informationer omkring skole og fritids-
ordningen (SFO).

Vi ser frem til et godt samarbejde.

Venlig hilsen

Søren Kokholm
Skolechef, Roskilde Kommune

KÆRE 
FORÆLDRE 

TIL KOMMENDE 
SKOLESTARTERE 

I ROSKILDE
KOMMUNE

Skolefritidsordningen er et pædagogisk fritidstilbud 
til alle børn fra 0. til 3. klasse og er en del af skolen. 
Overskriften for SFO’en er det gode børneliv. Det 
betyder, at alle børn indgår i fællesskaber, også på 
tværs af klasser og årgange. Det betyder også, at 
børnene oplever, at de inddrages og er med til at be-
stemme, hvad der skal foregå i SFO-tiden.

I SFO’en er der forskellige typer aktiviteter. Der er 
plads til, at børnene kan fordybe sig, lege og være 
fysisk aktive. De voksne deltager og er engagerede 
sammen med børnene for at skabe det gode børneliv. 
De motiverer og vækker børnenes nysgerrighed for 
at lære og lege.

Du kan læse mere om kommunens SFO-ordning på 
roskilde.dk/sfo

SKOLEFRITIDS-
ORDNINGEN (SFO)



Når dit barn starter i skole, vil skolen som led i dit 
barns skolegang behandle en række personoplys-
ninger om dit barn og om dig som forælder. Skolen 
benytter i den forbindelse IT-systemer. Skolen vil 
bl.a. behandle oplysninger om navn, adresse og 
cpr.nr. og andre personoplysninger med betydning 
for dit barns skolegang. Det kan fx også være mere 
følsomme oplysninger om fravær eller om behov for 
specialundervisning.
 
I undervisningen benyttes digitale læremidler, fx digi-
tale bøger. Her vil der også blive behandlet personoplys-
ninger om dit barn. Roskilde Kommune sikrer gennem 
databehandleraftale med leverandørerne af disse  
IT-systemer, at personoplysninger behandles fortro-
ligt og sikkert. 
 
Du kan i vedhæftede dokument læse mere om  
Roskilde Kommunes behandling af personoplysninger 
og om dine rettigheder efter databeskyttelsesfor-
ordningen og databeskyttelsesloven.

BEHANDLING AF 
PERSONOPLYSNINGER

UNI-login er din digitale adgang – dit id – til mange 
digitale tjenester, fx Aula og nationale test. UNI-login 
bruges af både børn, forældre og medarbejdere inden 
for undervisningsområdet. Det styrer, hvem der har 
adgang til de pædagogiske og administrative tjenester.  
Det er Styrelsen for IT og Læring under Undervisnings-
ministeriet, der står bag UNI-login. 
 
De oplysninger, der behandles i UNI-Login-systemet, er 
almindelige personoplysninger som fx navn, adresse, 
telefonnummer, e-mail, cpr-nummer, uddannelses-
oplysninger (fx skole, afdeling, klasse) om børn og 
kontaktpersoner (f.eks. forældre eller værger), samt 
om medarbejdere ved institutionerne. Der behandles ikke 
følsomme personoplysninger i UNI-Login-systemet.

UNI-LOGIN



BETALINGSKORT 
Roskilde Kommunes skoler er fri for kontanter. I 
Kommunens skoler og i alle klubber har børnene et 
betalingskort, som de bruger, når de køber mad eller 
betaler for udflugter eller andre aktiviteter. Betalings-
kortet har en chipfunktion og er personligt med navn på. 
Når kortet bruges i skolen, vises et billede af barnet på 
kasseapparatet, så misbrug forebygges. Hvis et barn 
mister sit kort, kan det altid spærres via hjemmesiden. 
Det første betalingskort bliver udleveret i skolen. Som 
forælder kan du tanke dit barns kort op online på en 
smartphone, tablet eller computer og kan følge med i, 
hvad pengene bliver brugt til. Børnene undgår kontanter 
i skoletasken og får en hurtigere ekspedition i kantinen.
 
Læs mere om betalingskortet på
www.roskilde.dk/betalingskort 

Aula er den digitale platform, som forældre skal 
kommunikere med skolen på. Platformen er nem, 
brugervenlig og sikker. I Aula kan du se opslag, 
sende beskeder eller se andre relevante informa-
tioner, som vedrører dit barns skolegang, læring 
og trivsel. 

Også dagtilbuddene og klubber vil tage Aula i brug 
i 2021. Dermed får de fleste forældre en fælles og 
velkendt indgang for deres børn - fra vuggestue 
til de går ud af folkeskolen.

AULA




