Digital indskrivning
Indmeldelse skole – udsættelse af skolestart – indmeldelse privatskole
Skal dit barn vente med skolestart, eller gå på en privat- eller friskole, skal du stadig indskrive dit barn via
www.Ringsted.dk. Her vælger du, om du ønsker at indskrive barnet på distriktsskolen, søge om en anden
folkeskole i kommunen, i en anden skole udenfor kommunen, i en privat- eller friskole eller søge om
udsættelse af skolestart.
Når du indskriver dit barn til skole, bedes du notere, hvilken børnehave dit barn evt. har gået i, samt om
skolen må indhente oplysninger herfra
For at indskrive dit barn digitalt, skal du have Nem ID. Nem ID er et log-in (en digital nøgle) der gør det
nemt for dig, at færdes sikkert på nettet. Hvis du ikke har en Nem ID, kan den bestilles på www.nemid.nu,
eller du kan henvende dig i Borgerservice og få udstedt en Nem ID. Husk at medbringe gyldigt pas eller
kørekort. Borgerservice ligger placeret på biblioteket på Tværallé 1 – 3.
Opstår der problemer, eller har du spørgsmål til brugen af din Nem ID, kan du kontakte Nem Id’s support på
tlf.nr 72 24 70 50, eller du kan kontakte Borgerservice på tlf.nr 57 62 70 01.
Hvis du har brug for vejledning til at udfylde skoleindskrivningsformularen digitalt, kan du henvende dig
personligt eller telefonisk på dit barns distriktsskole, i skolens åbningstid. Hvis du er i tvivl om hvilket
distrikt I bor i, kan du via kommunens hjemmeside finde skoledistrikter her og søge på jeres adresse og se
hvilken skole der hører til distriktet.

Skolefritidsordning (SFO)
Om tidlig SFO-start som spirebarn:
Alle kommende elever til folkeskolerne i Ringsted Kommune, begynder i SFO den 29. april. Folkeskolerne
har alle en SFO tilknyttet, læs mere om SFO’en her.
I kommunen kalder vi børnene, der skal begynde i tidlig SFO for spirerne, da der 29. april begynder en
spændende tid, hvor børnene ”vokser” sig helt klar til skolestarten i august.
Når du som forælder ønsker en skole på digital skoleindskrivning, vælger du samtidig tidlig SFO – start
(spireordningen).
Indmeldelsen er på en fuldtidsplads, hvor dit barn kan benytte pladsen fra kl. 06.00 eller 06.30 til kl. 17.00
og kl. 16.00 om fredagen.
Ønsker du at ændre tid til SFO eftermiddag eller at melde ud af SFO pr. 1. august når skolen starter, skal det
gøres på minpladsanvisning.ringsted.dk, senest den 30. juni 2019
Indmeldelsen registreres først efter du har fået besked om hvilke dit barn skal begynde på.
Eftermiddagsplads kan tidligst gælde pr 1. august .
Hvis ikke der foretages nogle ændringer, fortsætter fuldtidspladsen

SFO 2
Når dit barn begynder i 4. klasse overflytter vi automatisk barnet fra SFO 1 til SFO 2 eftermiddagsmodul.
Hvis der stadig er brug for morgenpasning, skal dette vælges til på Digital Pladsanvisning.

