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Til forældre til de kommende skolestartere
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Information om skoleindskrivning
Kære forældre

Skoleafdelingen

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk

Indskrivning til børnehaveklassen til skoleåret 2020/2021 sker digitalt, ved
at du bruger selvbetjeningsløsningen ”Skoleindskrivning”. Hvis du får brug Tlf. 56 67 67 67
for hjælp, er du velkommen til, at henvende dig på den lokale skole. Du
Kontakt:
skal indskrive dit barn i perioden 1. – 30. november 2019.
Malene Wind

Kom hurtigt i gang

Tlf. +45 56 67 23 35
Mail buf@koege.dk

Med digital indskrivning til børnehaveklasse og SFO
1. Du skal bruge din NemId.
2. Åben www.koege.dk/skoleindskrivning og log ind på
skoleindskrivning med NemId. Se vedlagte indskrivningsskema, som
er en sammenskrivning af de spørgsmål du skal svare på.
3. Udfyld felterne med alle nødvendige oplysninger vedrørende dit
barns indskrivning til børnehaveklasse med start august 2020.
4. Hvis du ønsker en anden skole end distriktsskolen udfyldes ”Barnet
ønskes indmeldt i anden folkeskole i kommunen” på skærmbilledet
”Skole valg”. Under begrundelse er der mulighed for at skrive, om
barnet i forvejen har søskende på den ønskede skole. Denne
oplysning bruger skoleafdelingen, når pladserne til frit skolevalg
skal fordeles.
5. Du skal også indskrive dit barn i SFO. Det gør du på 6. side i
skoleindskrivningen. Du skal vælge modulet SFO 0.-1. klasse.
Selv om der står 01.08.2020 som opskrivningsdato, har
opskrivningen virkning fra 01.04.2020. Det er en standard i
systemet, som følger skolestart.
6. På sidste skærmbillede trykkes ”send” hvorefter en kvittering for
indskrivningen sendes til den e-mail, du har angivet.
Skolerne i Køge Kommune glæder sig til at modtage dit barn.
Læs også ”Vigtigt at vide om indskrivning til børnehaveklasse”.
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Vigtigt at vide om indskrivning til
børnehaveklasse
Hvornår skal mit barn starte i skole?
Alle børn der er født i 2014 skal starte i børnehaveklasse i august 2020.
Hvornår skal mit barn starte i SFO?
Alle børn der tilmeldes SFO, starter i SFO 1. april 2020. Du skal selv tilmelde
barnet SFO. Det kan du gøre elektronisk i forbindelse med skoleindskrivningen. Indmelding i SFO i forbindelse med skoleindskrivning er med
virkning fra 1. april 2020.
Hvilken skole er distriktsskolen?
Skolerne har hvert deres skoledistrikt. Din bopælsadresse bestemmer,
hvilket distrikt du hører til, og dermed hvilken skole dit barn bliver tilbudt en
plads på. På skærmbilledet ”Skole valg” finder systemet frem til din
distriktsskole ud fra din adresse. Du kan se alle skoledistrikter på bagsiden af
folderen ”Velkommen i skole i Køge Kommune”
Hvordan gør jeg, hvis jeg ønsker en anden skole end distriktsskolen
til mit barn?
Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden folkeskole end distriktsskolen, kan du søge om det. Dit ønsket vil blive imødekommet, hvis der er
mindre end 24 elever i børnehaveklassen på den ønskede skole. Er der flere
ønsker end der er pladser, fordeles pladserne efter Køge Kommunes kriterier
for frit skolevalg:
1. Søskendekriteriet
Børn fra familier, der allerede har børn på den pågældende skole.
2. Afstandskriteriet
Børn, der bor tættest på skolen, optages før børn, der bor længere
væk.
Du udfylder feltet ”Barnet ønskes indmeldt i anden folkeskole i kommunen”
på skærmbilledet ”Skole valg”. Under begrundelse er der mulighed for at
skrive, om barnet i forvejen har søskende på den ønskede skole. Denne
oplysning bruger skoleafdelingen, når pladserne til frit skolevalg skal
fordeles.
Vigtigt:
 Hvis du benytter frit skolevalg, har du ikke mulighed for at søge om
befordring til skole. Dette gælder også, hvis du senere ønsker, at dit
barn skifter til distriktsskolen.
 Hvis du benytter frit skolevalg, er du ikke længere garanteret en
plads på distriktsskolen, hvis du fortryder det frie skolevalg. Hvis du
senere ønsker, at dit barn skifter til distriktsskolen, er dette muligt
hvis der er plads. Hvis du får afslag på ønsket om frit skolevalg, er du
dog stadig garanteret plads på distriktsskolen.
Hvis alle forældre indskriver deres børn inden fristens udløb den 30.
november 2019, kan du forvente svar på din ansøgning ultimo januar.
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Har ansøgningstidspunktet betydning ved ansøgning om anden
skole?
Alle ansøgninger behandles ens. Det har altså ingen betydning, om du
indskriver dit barn tidligt i indskrivningsperioden eller lige inden fristens
udløb.
Kan mit barn følges med kammeraterne fra børnehaven?
Kun hvis de skal i børnehaveklasse på samme skole. I børnehaverne går der
tit børn fra flere forskellige skoledistrikter. Du kan altså ikke være sikker på,
at dit barns kammerater har samme distriktsskole som dit barn.
Kan barnets skolestart udsættes et år?
Har du et ønske om, at dit barns skolestart udsættes et år, skal du markere
det på skærmbilledet valg af skole. Det er skolelederen, der efter dialog med
dig og PPR og evt. dit barns daginstitution, beslutter om der er tilstrækkelige
pædagogiske grunde til at udsætte skolestarten for dit barn. Udsat
skolegang er betinget af, at daginstitutionen udarbejder en handleplan for,
hvordan barnet bliver skoleparat.
Kan mit barn få befordring til skole?
Hvis du vil vide, om dit barn er berettiget til befordring til skole, skal du
henvende dig til distriktsskolen.
Hvis du har valgt en anden skole end distriktsskolen eller en privatskole, skal
du selv sørge for befordring til dit barn.
Skal jeg også benytte Indskrivning.dk hvis mit barn skal på
privatskole?
Ja, du skal også benytte ”skoleindskrivning”, hvis dit barn skal på
privatskole. På skærmbilledet ”Skole valg” skriver du, hvilken skole dit barn
skal gå på. Bemærk at du også selv skal rette henvendelse til privatskolen
og indskrive barnet der. Du skal også selv udmelde barnet fra
daginstitutionen jf. gældende frister. Da privatskolernes skolestart ligger
forskelligt sker udmeldingen ikke automatisk.
Kan jeg fortryde fravalg af distriktsskolen?
Hvis du fortryder, at du ikke valgte barnets distriktsskole, kan dit barn kun
indskrives på distriktsskolen, hvis der er plads på skolen efter kriterierne for
frit skolevalg. Se under punktet ovenfor ”Hvordan gør jeg, hvis jeg ønsker en
anden skole end distriktsskolen til mit barn?”
Hvis du får afslag på dit ønske om frit skolevalg, er barnet stadig sikret plads
på distriktsskolen.
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