«Fornavn» «Efternavn»
«Adresse1»
«postnr» «Bynavn»

Dato: 20. oktober 2020

Ringsted Kommune
Skolecenter

Tilmelding til skoleåret 2021/2022
Nu er det tid til at tilmelde dit barn til skole, så han/hun kan begynde i
børnehaveklasse i august 2021.
Dette brev er sendt til forældre til børn født i tidsrummet 1.1.2014 –
31.12.2015, og hvor børnene ikke allerede er indskrevet i skolen.
På Ringsted Kommunes hjemmeside kan du finde en pjece, en plakat og
en vejledning i digital indskrivning. I pjecen og på plakaten kan du se,
hvornår de forskellige skoler inviterer til åbent hus arrangementer, hvor du
kan få personlig hjælp til den digitale indskrivning og hilse på skolens
ledelse. Du er velkommen til at besøge flere skoler.
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Hvis du har brug for hjælp til indskrivningen, er du velkommen til at
kontakte din distriktsskoles kontor, eller du kan læse mere i vejledningen
på nettet.
Såfremt du ønsker at søge om udsættelse af skolestart for dit barn, skal du
rette personlig henvendelse til skolelederen på distriktsskolen.
Hvis dit barn skal gå på en privatskole, skal du selv indmelde dit barn på
den privatskole I har valgt. Men du SKAL samtidig gå på den digitale
skoleindskrivning i indskrivningsperioden og markere, at dit barn skal på en
privatskole, således at vi som kommune ved dit barn opfylder
undervisningspligten.
Indskrivning sker digitalt
I Ringsted Kommune foregår indskrivningen digitalt til både
børnehaveklasse med start august 2021, samt til SFO som spirebarn 1.
maj 2021. Derfor skal du tilmelde dit barn via vores hjemmeside eller på
borger.dk, hvor du skal logge ind med din Nem Id.
Den digitale skoleindskrivning foregår i ugerne 45 – 47. Indskrivningssiden
er åben i perioden 2. november kl. 12.00 – 22. november til midnat 2020,
og du kan ikke benytte indskrivningssiden uden for denne periode.
Når du som forælder ønsker en skole på digital skoleindskrivning, vælger
du samtidig tidlig SFO – start (Spireordningen). Indmeldelsen er på en
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fuldtidsplads, hvor dit barn kan benytte pladsen fra kl. 06.00 eller 06.30 til
kl. 17.00 og kl. 16.00 om fredagen
Hvis du tilmelder dit barn til distriktsskolen, bliver det automatisk optaget,
og du vil modtage yderligere informationer fra skolen. Hvis du tilmelder dit
barn til en anden af kommunens folkeskoler, vil du senest medio marts få
svar på, hvilken skole dit barn tilbydes plads på.
Her kan du læse mere om skolestart og skolefritidsordningen.
Vi glæder os til at byde dit barn velkommen i Ringsted Kommunes skoler.
Venlig hilsen
Jesper Ulrich
Skolecenterchef
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