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Indskrivning til skoleåret 2019-2020
Nu er det tid til at indskrive dit barn til skole.
Indskrivningen sker digitalt i november 2018
Skoleindskrivningen er digital og foregår i perioden 5.-18. november 2018.
Hvordan indskriver du?
Du skal skrive dit barn ind på hjemmesiden www.indskrivning.dk hvor du
logger ind med din NemID. Her finder du en vejledning og video, der viser
hvordan du indskriver dit barn. Hvis du ikke har et NemID, kan du bestille det
via www.nemid.nu. Du kan også søge hjælp til oprettelse af NemID hos
borgerservice. Du skal huske at medbringe gyldig legitimation.
Kort fortalt skal du gøre følgende omkring indskrivningen til skole:
1. Gå ind på hjemmesiden www.indskrivning.dk
2. Indskriv dit barn til skole ved at følge vejledningen.
Forårs SFO fra 1. marts 2019
I Odense er der Forårs SFO mellem 1. marts og 31. juli for alle børn, der skal
starte på en folkeskole i Odense Kommune.
Forårs SFO er Odense Kommunes tilbud for kommende skolebørn, og der er
derfor ikke andre kommunale tilbud til denne målgruppe i perioden 1. marts
til 31. juli.
Dit barn skal gå i Forårs SFO på den skole, hvor det skal starte i 0. klasse til
august.
Børn, der er tilmeldt Forårs SFO, har mulighed for tilkøb af feriepasning i
påsken, dagen efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag samt ugerne 28, 29 og 30.
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Du kan læse mere om Forårs SFO på:
https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-sfo/sfoskolefritidsordning
Hvis du ikke ønsker, at dit barn skal gå i Forårs SFO, skal du i forlængelse af
indskrivningen foretage et aktivt fravalg. Vi gør opmærksom på, at du i så
fald selv har ansvaret for pasning af dit barn i perioden fra 1. marts til 31. juli.
Privat- eller friskole
Skal dit barn gå på en privat- eller friskole, skal du stadig indskrive dit barn,
da Odense Kommune skal registrere alle skolepligtige børn.
Hvordan vælges en anden skole end distriktsskolen?
Ønsker du dit barn indskrevet på en anden skole end distriktsskolen, skal du
under indskrivningen vælge den skole, du ønsker, dit barn skal gå på.
Vær opmærksom på reglerne for frit skolevalg. Ønsker du en anden skole
end distriktsskolen, kan det kun opfyldes, hvis der er på plads på skolen.
Du kan læse mere om frit skolevalg på: www.odense.dk/skolestart
Tilmelding til SFO fra august 2019
Du har mulighed for at tilmelde dit barn til SFO gældende fra august 2019.
Tilmeldingen foregår digitalt via Odense Kommunes hjemmeside. Du vil få
nærmere information inden sommerferien.
Automatisk udmeldelse af børnehuset
Dit barn vil automatisk blive udmeldt af børnehuset pr. 28. februar 2019,
med mindre du har ansøgt om skolestartsudsættelse.
Vi glæder os til at byde dit barn velkommen i skole.
Venlig hilsen
Nikolaj Juul Jørgensen
Skolechef
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