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Kære kommende børnehaveklasseforældre 

 

Dit barn skal nu starte i skole i august 2021. 

 

Indskrivningen til skole er åben i perioden fra den 2. november til den 15. november 

2020. 

 

Linket til indskrivningen finder du på kommunens hjemmeside www.solrod.dk eller via 

Borger.dk. Du skal anvende dit Nem ID for at kunne indskrive dit barn. 

 

Ved indskrivningen skal du oplyse, hvilken skole du ønsker dit barn skal gå på, om det er 

folkeskole, privatskole eller om du ønsker at søge skoleudsættelse. 

 

Når du har indskrevet dit barn modtager du automatisk en kvittering på, at 

indskrivningen er foretaget. Dette er ikke en bekræftelse på, at dit barn er indmeldt på 

den ønskede skole, men blot en kvittering på, at opskrivningen er foretaget korrekt. 

 

Hvis du har indskrevet dit barn på distriktsskolen i Solrød Kommune, er dit barn 

automatisk indmeldt. 

 

Hvis du har indskrevet dit barn på en anden skole, end distriktsskolen, vil du i februar 

måned få besked på, hvor dit barn er indmeldt. 

 

Klassefordelingen for dit barn modtager du i marts måned. 

 

SFO 

Hvis du ønsker at indmelde dit barn i SFO, så kan du i indskrivningen også skrive dit 

barn op til SFO. Det gør du ved at sætte et X i feltet ”SFO”. 

 

Børnene bliver overflyttet fra børnehave til SFO den 1. april 2021. 

 

Der vil bliver afholdt informationsmøde om opstarten i SFO den 4. marts 2021 kl. 17-18, 

sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Informationsmøder på skolerne 

Alle tre folkeskoler i kommunen afholder informationsmøder, hvor du kan besøge den 

skole, du ønsker, dit barn skal indskrives på. 

 

 Havdrup Skole – 5. november 2020 kl. 17-18.30, bygning IA 

http://www.solrod.dk/
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 Munkekærskolen – 3. november kl. 16-18 i indskolingshuset, spor A 

 Uglegårdsskolen – 4. november 2020 kl. 17-19 

 

Informationsmøderne vil blive afholdt i henhold til myndighedernes retningslinjer for 

Covid-19.  

 

Såfremt informationsmøderne bliver ændret eller aflyst, i forhold til den gældende 

situation med Covid-19, vil du blive orienteret i din E-boks. Informationen vil også 

fremgå af skolens hjemmeside. 

 

På mødet på Havdrup skole vil I høre om skolen og undervisningen, hvordan jeres barn 

er skoleparat og om overgangen mellem børnehave og skole. I bliver præsenteret for 

SFO’en og børnehaveklasserne og får mulighed for at tale med SFO pædagoger, 

børnehaveklasselærere og skolens ledelse. 

 

Da mødet er en del af vores brobygning mellem børneinstitutioner og skole, vil Marina 

og Pernille Grahn også være til stede. 

 

 

Indskrivning 

Hvis du gerne vil have hjælp til indskrivningen er du velkommen til, at tage kontakt til 

skolens kontor alle ugens dage. 

 

Du og dit barn har mulighed for at komme til indskrivningscafe på kontoret 10/11-2020 

mellem kl. 15 og 17. Her kan du få hjælp til den digitale indskrivning. 

 

På næste side er beskrevet lidt praktiske informationer i forbindelse med indskrivningen. 

 

Du kan læse mere om skolestart på Solrød Kommunes hjemmeside under Borger/ 

0-18 år/Skoler/Skolestart eller på skolernes hjemmesider. 

 

 

Vi glæder os meget til at se dit barn og dig på skolen. 

 

Venlig hilsen 

Skoleleder Pernille Holmberg 

Afdelingsleder Karin Fog 

SFO-leder Morten Ankjær Jensen 
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Praktiske informationer: 

 

Optagelse i 0. klasse.  

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.  

Endvidere kan børn efter forældrenes anmodning førtidsoptages i børnehaveklasse i det 

kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år, hvis barnet antages at kunne følge 

undervisningen i børnehaveklassen. 

 

Skolen kan, i tilfælde af førtidsoptagelse, anmode PPR om at foretage en modenheds-

prøve af barnet. 

 

Skoledistrikt.  

Du modtager dette brev fra den skole, der dækker det område, du og dit barn bor i. 

  

Ønske om anden skole end distriktsskolen.  

Der er mulighed for at indskrive barnet på en af kommunens andre skoler end distrikts-

skolen. Denne mulighed vil dog være afhængig af klassedannelsen i de enkelte distrik-

ter. Endelig afgørelse på ansøgninger om dispensation fra skoledistrikt udsendes fra Læ-

ring og Udvikling i februar måned, efter Byrådets behandling. 

 

Optagelse i SFO.  

Børn, der indskrives i skolen, kan samtidig tilmeldes skolefritidsordningen. Tilmeldingen 

sker digitalt ved indskrivningen. Solrød kommunes skolefritidsordning (SFO) er et pas-

ningstilbud for børn i børnehaveklasse til og med 3. klasse. I skolefritidsordningen er der 

fremmødekontrol. Kommende børnehaveklasser starter i SFO d. 1. april det år, hvor de 

påbegynder skole. 


