Skoleindskrivning

Indskrivning til børnehaveklasse 2019/2020

Kære Forældre
Det er nu tid til at indskrive børn, der skal starte i skole i august 2019.
Et barn er undervisningspligtigt fra august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.
Børn, der har fået bevilget skoleudsættelse i 2018, skal ligeledes indskrives til skolestart
august 2019.
Børnehaveklassen kan påbegyndes allerede i det år, hvor barnet fylder 5 år, hvis det er født
før 1. oktober, og skolens leder vurderer, at barnet er skoleklar.

Digital indskrivning

Du skal indskrive dit barn på dette link: webindskrivning. Der vil også være et link til
indskrivning på forsiden af www.sonderborgkommune.dk.

Indskrivningsperioden er fra den 15. januar – 31. januar 2019.
Du skal bruge dit NemID for at indskrive dit barn.
Hvis du ikke har et NemID, kan det bestilles på www.nemid.nu. Du kan også få NemID ved
at henvende dig til Sønderborg Kommunes Borgerservice eller på bibliotekerne. Husk at
medbringe gyldigt pas eller kørekort.

Distriktsskole

Barnet hører på baggrund af bopælsadressen til en bestemt skole – distriktsskolen – og har
altid krav på at få en plads på denne.
Hvis du vælger distriktsskolen, kan der straks efter indberetningen udskrives en kvittering,
der bekræfter indskrivningen.
Du kan tjekke hvilken skole du høre til på dette link: skoledistrikt.
Hvis I fraflytter kommunen inden skolestart, bedes I oplyse dette til Børn, Uddannelse og
Sundhed Mona Gottschalk Andersen på 88 72 52 63 eller på mail mgoc@sonderborg.dk.

Anden folkeskole
Der er frit skolevalg. Du kan som forælder derfor også få dit barn optaget på en anden
skole end distriktsskolen, hvis der er plads på skolen.
Ønske om optagelse i anden skole end distriktsskolen, skal oplyses ved indskrivningen og
senest 31. januar.
Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om frit skolevalg, foretages prioriteringen
efter følgende kriterier:
1. Kommunes børn optages før børn fra andre kommuner
2. Afstand mellem skole og hjem – nærmeste boende optages først
3. Lodtrækning
Særligt i forbindelse med indskrivning til o. klasse.
Hvis et barn, bosat i kommunen, i forvejen har søskende på den ønskede skole, har barnet
krav på optagelse på samme skole.
Er barnet blevet optaget på en anden skole end distriktsskolen efter frit skolevalg, mister
man sin ubetingede ret til en plads på distriktsskolen på et senere tidspunkt.
Hvis du ønsker en anden skole end distriktsskolen, får du besked senest med
udgangen af februar 2019, om dit ønske kan opfyldes.

Privat-, tysk- eller friskole

Ønsker du, at dit barn skal gå på en friskole, privatskole eller tysk skole, skal du stadig
registrere skoleønsket på den digitale indskrivning via linket: webindskrivning fordi
kommunen skal føre tilsyn med, at undervisningspligten opfyldes.
Du skal dog selv kontakte privat-, tysk- eller friskolen for indmeldelse.

Tilmelding til SFO

Vær opmærksom på, at såfremt du ønsker en SFO-plads til dit barn, skal du også tilmelde
barnet via Den Digitale Pladsanvisning.
Tilmelding til SFO kan ske i forbindelse med skoleindskrivningen (via link i
skoleindskrivningen) eller senest den 1. marts 2019 af hensyn til alle de praktiske ting,
der følger med optag af de nye børn, herunder bl.a. personale til at modtage børnene.
Har du spørgsmål vedr. tilmelding til SFO, kan du rette henvendelse til Pladsanvisningen
på tlf. 88 72 47 55 eller mail pladsanvisning@sonderborg.dk

Udmeldelse af børnehave

Såfremt dit barn tilmeldes kommunal SFO pr. 1. maj, bliver barnet automatisk meldt ud af
børnehaven.
Hvis dit barn skal starte på privat-, tysk- eller friskole skal du selv sørge for, at udmelde
barnet via Den Digitale Pladsanvisning.
Vær opmærksom på gældende regler, omkring udmeldelsesfrist til den 1. eller 15. i en
måned.
Har du spørgsmål vedr. udmeldelse af børnehave kan du rette henvendelse til
Pladsanvisningen på tlf. 88 72 47 55 eller mail pladsanvisning@sonderborg.dk

Udsat skolestart
Såfremt der er en bekymring for, om et barn skal have udsat skolestart, startes processen
om en eventuel skoleudsættelse, i et samarbejde mellem forældre, dagtilbud,
distriktsskolen og ved behov PPR. Det er visitationsudvalget for Dagtilbud og Skole, der
træffer den endelige afgørelse.
Afgørelse fremsendes til forældrene den 3.1.2019.
Hvis du har modtaget afgørelse om, at dit barn har fået udsat skolestart, skal du stadig
registrere valget via den digitale indskrivning. Du vælger da ”udsat skolestart” i stedet for
at vælge en skole.

Transport

Kommunen er ifølge lovgivningen forpligtet til at tilbyde transport til elever i 0.-3. klasse,
hvis afstanden mellem skole og hjem er 2,5 km eller længere. Dette gælder ikke til og fra
SFO, eller hvis man har valgt anden skole end distriktsskolen.
I Sønderborg Kommune tilbydes alle elever i folkeskolen gratis buskort. Elever, der starter
i 0. klasse fra august 2019, vil kunne få buskort med gyldighed fra første skoledag mandag den 12. august 2019. Buskort bestilles af skolen.

Forsikring
Skolen har ikke en forsikring, der dækker børnene i skole eller SFO. Det tilrådes derfor, at
forældre tegner en forsikring for deres børn.

Skolesundhedsplejerske

Sundhedsplejen i Sønderborg Kommunes generelle tilbud indeholder
screeningsundersøgelser og sundhedssamtaler til elever på udvalgte klassetrin. Tilbud om
forebyggende sundhedsydelser til børn findes i Sundhedslovens kapitel 36 og er med til at
understøtte børn og unges sundhed og trivsel. Som en del af det generelle tilbud vil der på
udvalgte klassetrin skulle besvares spørgeskemaer/sundhedsprofil, som tilbydes via
ekstern hjemmeside. Se en oversigt over sundhedsplejens generelle tilbud til skolebørn på
dette link: sundhedsplejen.
Når dit barn indkaldes vil du altid blive informeret via forældreintra/brev. På den måde
har du mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har brug for at tale med
hende inden, hun skal tale med dit barn. Vi oplyser dig om tidspunktet og tilbyder dig, at
deltage i samtalen/undersøgelsen.
I vil som forældre få en tilbagemelding, hvis der er afvigelser i forhold til
screeningsundersøgelserne (højde, vægt, syn, hørelse, motorik) eller hvis
sundhedsplejersken finder anden grund herfor. Tilbagemeldingen vil ske via sikker post,
da oplysninger om dit barns helbred er personfølsomme oplysninger.
Du kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde dit samtykke ved at rette henvendelse til
Sundhedsplejen, enten via personligt fremmøde, e-mail eller telefon. Du vil også have
mulighed for, at fravælge undersøgelse/samtaler enkeltvis.

Spørgsmål vedr. Indskrivning til skole – Mona Gottschalk Andersen
tlf. 8872 5263 / mgoc@sonderborg.dk

Spørgsmål eller tilmelding til SFO - Pladsanvisningen tlf. 8872 4755 /
pladsanvisning@sonderborg.dk

Børn, Uddannelse og Sundhed
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

