Velkommen
til folkeskolen
En orientering til forældre om børns
optagelse i børnehaveklasse, august 2019

Skoleåret 2019/2020
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Kære forældre!
I Ringsted kommune foregår indskrivningen til børnehaveklassen
med start august 2019 digitalt via kommunens hjemmeside
ringsted.dk eller borger.dk
Indskrivningen foregår digitalt i ugerne 1 - 3 (4. januar - 20. januar 2019)
For at bruge den digitale indskrivning skal du bruge NemID.
Venlig hilsen
Jesper Ulrich
Skolecenterchef

Der er sendt brev til alle med børn,
som er født i tidsrummet 1. 1. 2012
– 31. 12. 2013 og hvor børnene ikke
allerede er indskrevet i skolen.
Skolestart gælder alle børn, der er
født i ovenstående tidsrum.

10 måneder og 5 år og 7 måneder),
kan barnet komme i børnehaveklasse, hvis det af skoleleder antages,
at barnet kan følge undervisningen i
børnehaveklassen med henblik på at
kunne gå i 1. klasse fra august 2020.

Undervisningspligten indtræder den
1. august det år barnet fylder 6 år.
Det betyder, at barnet skal begynde
skolegangen i børnehaveklassen
(mod tidligere hvor børnehaveklassen var frivillig, og barnet kunne
begynde direkte i 1. klasse).

Søg råd hos andre

Optagelsesregler
for august 2019
Er barnet født i 2012 eller 2013, skal
det begynde i børnehaveklasse.
Er barnet født i perioden
1. januar – 30. september 2014
(det vil sige barnet ved skolestart i
august 2019, vil være mellem 4 år og

Hvis du er i tvivl, opfordrer vi til, at
du søger råd hos andre, der kender
barnet godt. F.eks. børnehaven.
Du kan også spørge skolens eller
børnehaveklassens leder, og endelig
er du velkommen til at kontakte
PPR, Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning på tlf. 57 62 82 20
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Indskrivning
digitalt og
på skolen
Du skal i ugerne 1-3 via kommunens hjemmeside
ringsted.dk eller borger.dk indskrive dit barn til
start i børnehaveklassen i 2019.
Selvom dit barn bliver indskrevet digitalt, vil der
stadig være mulighed for at møde op til en snak
om skolestart/indskrivning og få hilst på skolens
ledelse, til de skolestartsmøder der foregår
på skolerne. Du er velkommen til at besøge
flere skoler.
Hvis du har brug for hjælp til den digitale
indskrivning, kan du kontakte skolen i dagtimerne
i skolernes normale åbningstid.
Du skal altid gå til skolen i det skoledistrikt, som
hører til jeres bopæl, hvis I ønsker hjælp.
Det gælder også selv om du ønsker, at dit barn
skal gå på en anden af kommunens skoler.
Hvis du er i tvivl om hvilket distrikt I bor i, kan du
via kommunens hjemmeside søge på jeres adresse,
og se hvor I hører til:
Skoledistrikter i Ringsted Kommune.
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Tidligere start,
skoleudsættelse
Skolelederen træffer afgørelsen
Barnet begynder normalt i børnehaveklassen den 1. august det kalenderår, det fylder 6 år. Barnet kan dog begynde i børnehaveklassen et
år tidligere (det vil sige den 1. august i det kalenderår, hvor det fylder 5
år), hvis fødselsdagen ligger inden den 1. oktober, og hvis skolelederen
vurderer, at barnet kan følge børnehaveklassens undervisning.

Tidligere start
Skolelederen afgør altså efter en konkret vurdering, fx på grundlag
af en udtalelse fra lederen af det dagpasningstilbud, hvor barnet har
gået, om barnet er tilstrækkeligt modent til, at tidlig optagelse i
børnehaveklassen kan finde sted.

Skoleudsættelse
Ifølge loven kan forældre til et barn født i 2013 anmode kommunalbestyrelsen om at godkende, at barnet først begynder i børnehaveklassen den 1. august 2020 (altså som 7 årig), når dette er begrundet i
barnets udvikling. Godkendelsen kan gøres betinget af, at barnet går i
et dagpasningstilbud.
I Ringsted er godkendelsen delegeret til skolelederen, som træffer den
konkrete afgørelse - eventuelt på grundlag af en undersøgelse af barnets modenhed og/eller efter en udtalelse fra børnehaveklasselederen
eller en leder af et dagpasningstilbud.
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Hvilken skole
skal barnet
begynde på?
Hver skole – sit distrikt
Kommunen er delt op i 7 skoledistrikter.
Hvis du ikke har særlige ønsker, bliver dit
barn optaget i distriktsskolen. På distriktsskolen kan man altid få sit barn optaget.
På kommunens hjemmeside
ringsted.dk
kan du se, hvilket distrikt I bor i.

Frit skolevalg
– hvis der er plads
Ønsker du, at dit barn skal gå på en anden
skole end distriktsskolen, skal du gøre opmærksom på det, når du indskriver dit barn.
Hvis den skole som du ønsker, har plads,
vil dit ønske normalt blive opfyldt.
Optagelsesregler - side 8 og 9

Skolebestyrelse
Ved hver skole er der valgt en skolebestyrelse bestående af 7 forældre,
2 medarbejdere og 2 elever.
Skolelederen og dennes stedfortræder fungerer som skolebestyrelsens
sekretærer.
Forældrene vælges normalt for en 4-årige periode, mens medarbejderog elevrepræsentanter vælges for ét år.
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Folkeskolerne i Ringsted Kommune
SKOLENAVN

ADRESSE

TELEFON

KONTAKTPERSON

E-MAIL ADRESSE

SKOLESTARTSMØDER I 2019

Byskovskolen
afd. Asgårdsskolen

Smålodsvej 20
4100 Ringsted

57 62 74 50

Martin Falkenberg
Kofoed

byb@ringsted.dk

afd. Benløse skole

Præstevej 19
4100 Ringsted

57 62 74 50

Martin Falkenberg
Kofoed

byb@ringsted.dk

onsdag den 9. januar kl. 17.30 - 19.15
17.30 - 18.00 rundvisning på afd. Benløse
18.00 - 18.30 infomøde om Byskovskolen
holdes på afd. Benløse
18.45 - 19.15 rundvisning på afd. Asgård

Kildeskolen

Gyrstinge Bygade 34
4100 Ringsted

57 62 72 60

Dorte Susanne
Andersen

kildeskolen@ringsted.dk

mandag den 7. januar kl. 16.00 – 17.00

Nordbakkeskolen

Farendløsevej 20
4100 Ringsted

57 62 73 20

Lisbeth Lindequist

nordbakkeskolen@ringsted.dk

onsdag den 9. januar kl. 17.00 – 18.30

Søholmskolen

Skjoldenæsvej 70
4174 Jystrup

57 62 73 37

Flemming Waldemar
Johansen

soeholmskolen@ringsted.dk

onsdag den 16. januar kl. 17.00 – 18.00

Vigersted skole

Ågerupvej 1
4100 Ringsted

57 62 76 00

Jette Wase Hansen

vigerstedskole@ringsted.dk

tirsdag den 8. januar kl. 19.00 – 20.30

Dagmarskolen

Vestervej 11
4100 Ringsted

57 62 73 73

Gitte Asmussen

dagmarskolen@ringsted.dk

mandag den 7. januar kl. 17.00 – 19.00

Valdemarskolen

Skolegade 9
4100 Ringsted

57 62 73 00

Konst. skoleleder
Jette Mathiasen

valdemarskolen@ringsted.dk

tirsdag den 8. januar kl. 16.00 – 19.00

Til at printe ud og hænge op på opslagstavlen.
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Særlig ordning i sommerferien
samt uge 42 for SFO-området.
Der vil i uge 28, 29 og 30 og uge 42, være
et reduceret antal åbningssteder i SFO.
SFO’erne på henholdvis Valdemarskolen
og på Byskovskolen vil være åbne hele
sommerferieperioden og modtage
SFO-børn fra de øvrige SFO’er.
SFO-børn fra Kildeskolen, Søholmskolen,

Skolefritidsordning (SFO)

Vigersted Skole og Byskovskolen tilbydes

Om tidlig SFO-start som spirebarn:

SFO-børn fra Nordbakkeskolen,

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.

pasning i Byskovskolens SFO i de 4 uger.

Dagmarskolen og Valdemarskolen
tilbydes pasning i Valdemarskolens SFO
i de 4 uger.
Hvis du flytter til kommunen i sommerferien og ønsker optagelse i skolen, kan du
i uge 27 og 32 henvende dig til SFO’en eller

Når du som forælder ønsker en skole på digital skoleindskrivning,

på skolens kontor på den distriktsskole, du

vælger du samtidig tidlig SFO - start (spireordningen)

tilhører.

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.

Du kan tilmelde dig SFO på
minpladsanvisning.ringsted.dk

Ønsker du at ændre tid til SFO eftermiddag eller at melde ud af SFO
pr. 1. august når skolen starter, skal det gøres på

Lukkedage

minpladsanvisning.ringsted.dk senest den 30. juni 2019

Følgende dage er SFO’en lukket:
• tre dage før skærtorsdag

Indmeldelsen registeres først efter I har fået besked om hvilken skole dit barn

• dagen efter Kr. Himmelfartsdag

skal begynde på. Eftermiddagsplads kan tidligst gælde pr. den 1. august.

• grundlovsdag

Hvis ikke der foretages nogle ændringer, fortsætter fuldtidspladsen.

• fra den 24. december til og med

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
dettte vælges til på digital pladsanvisning.

den 31. december
Den 24. 12. og 5. 6. er der ikke nødpasning.
Hvis du har brug for nødpasning til dit barn
nogle af de andre dage, skal du kontakte
den enkelte SFO.
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Hvordan kommer
børnene i skole?

Kørsel til og fra skole
Ringsted Kommune tilbyder
kørsel til følgende grupper
• børn i børnehaveklasse til

Er dit barn ulykkesforsikret?
Ringsted Kommune vil opfordre alle forældre, som har børn og unge i
kommunens institutioner til at undersøge, om deres børn er dækket af egen
forsikring og evt. tegne egen ulykkesforsikring, hvis børnene ikke er dækket.

Kommunale ulykkesforsikringer
for børn og unge er ophørt
Den 31. december 2013 ophørte Ringsted Kommunes ulykkesforsikringer for
børn og unge i kommunens institutioner. Det gælder både i skoler, SFO,
børnehaver, vuggestuer, private anbringelser, specialinstitutioner mv.
Det betyder derfor, at du selv skal ulykkesforsikre dit barn, hvis du ønsker,
at det skal være forsikringsdækket.

3. klasse med mere end
2,5 km til skole
• børn fra 4. til 6. klasse med
mere end 6 km til skole
• børn fra 7. til 9. klasse med
mere end 7 km til skole
• børn i 10. klasse med mere
end 9 km til skole
Der tilbydes ikke kørsel
til og fra pasning, og der
tilbydes kun kørsel til og
fra distriktsskolen.

- vi glæder os til at se jer

Ringsted Kommune
Skolecentret
Hækkerupsvej 1, 4100 Ringsted
Tlf. 57 62 62 00
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