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Digital indskrivning til skole og SFO
Du har «barn_fornavn» «barn_efternavn» der er født i 2012 og som er
undervisningspligtigt til skoleåret 2018/19.
I tilhører distriktsskolen: «barn_Distriktsskole».
Distriktsskolen skal altid optage elever i eget distrikt. Ønsker du en anden skole
end distriktsskolen til dit barn – læs nærmere under ”Frit skolevalg” på næste side.
Dette brev indeholder:
 Hvordan indskriver jeg mit barn ?
 Skoleudsættelse
 Frit skolevalg
 Undervisningssteder
 Førskole og SFO
 Oversigt over folkeskoler
 Friskole
 Skoleparathed
Bemærk: For at aktivere linkene i dette brev – skal du gemme brevet og herefter
åbne brevet. Så vil linkene være aktiveret.
Hvordan indskriver jeg mit barn ?
På kommunens hjemmeside www.jammerbugt.dk kan du indskrive dit barn
i perioden den 1. december 2017 til og med den 15. januar 2018.
(Under selvbetjening – tryk på ”Indskrivning til skole”)
For at I kan foretage Digital indskrivning kræver det, at I har en NemID. Hvis du
ikke har en NemID, kan du bestille en på www.nemid.nu
Har du ikke mulighed for at indskrive barnet elektronisk, kan du få hjælp på
distriktsskolen.

Adresse ved personlig kontakt: Danmarksgade 3, 9690 Fjerritslev

For at indskrive barnet kræver det, at forældremyndighedsindehaverne er enige
om, hvilken skole barnet skal indskrives på.

Skoleudsættelse
Udsættelse af skolegangen til skoleåret 2019/20:
Børn født i 2012 der ikke er parat til start i 0. klasse pr. august 2018 kan søge om
skoleudsættelse med skolestart august 2019.
I forbindelse med digital indskrivning til skole – skal du vælge ”ønsker udsat
skolestart”.
Frit skolevalg
Forældrene kan dog vælge en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads i
de oprettede 0. klasser på den valgte skole. Dog kan det ikke altid påregnes, at
barnet kan optages på den skole eller undervisningssted, hvor det indmeldes.
Senest den 10. februar 2018 vil du høre fra den ønskede skole om dit barn er
optaget eller ej.
Såfremt du/I vælger en anden skole end distriktsskolen er der andre
befordringsregler – se nærmere på linket:
http://www.jammerbugt.dk/borger/transport-rejser-ogtrafik/koerselskontoret/skolekoersel/mit-barn-gaar-paa-en-anden-skole-enddistriktsskolen-kan-vi-faa-gratis-skolebuskort/

Ønsk et undervisningssted
På Skovsgaard Tranum Skole har du mulighed for at ønske Tranum eller
Skovsgaard afdelingen.
Skriv Jeres ønske i feltet ”Vigtig information til skolen”
På Skolecenter Jetsmark går kommende 0. klasser på Pandrup afdelingen.
Førskole og skolefritidsordning (SFO)
Efter indskrivning af dit barn til skolen – bliver du guidet videre til indmeldelse i
skolefritidsordningen via Digital Pladsanvisning. Her skal du logge på igen med
NemID.
Der er oprettet førskole og SFO ved alle kommunens skoler.
Børnene starter i førskole pr. 1. april 2018.
Pladsanvisningen udmelder automatisk dit barn fra børnehaven pr. 31. marts 2018
og indmelder barnet i førskole-tilbud pr. 1. april 2018 på den pågældende skole,
hvor barnet skal gå i skole pr. 1. august 2018.
Førskole-modul:
Fuldtid
Du skal indmelde dit barn i SFO pr. 1. august 2018 via Digital Pladsanvisning.
https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?k=849&p=borgerdk
(Log på med NemID oppe i højre hjørne)
SFO-moduler:
Morgen/eftermiddag/fuldtid

Adresse ved personlig henvendelse: Danmarksgade 3, 9690 Fjerritslev

Taksterne kan ses her: http://www.jammerbugt.dk/borger/familie-ogboern/dagtilbud/pladsanvisningen/takster/
Befordringsreglerne gælder fra 1. april – se nærmere her:
http://www.jammerbugt.dk/borger/transport-rejser-ogtrafik/koerselskontoret/skolekoersel/kan-mit-barn-faar-skolebuskort-til-foerskoletilbud-pr-1-april/

Folkeskoler
Du kan finde kommunens folkeskoler ved at trykke på dette link:
http://www.jammerbugt.dk/borger/skole-og-uddannelse/folkeskolen-privatskolerefterskoler/folkeskoler/

Friskoler
Indskrivning til friskolerne tilkendegives på kommunens hjemmeside - Under
selvbetjening – tryk på ”indskrivning til skole”. Her kan du oplyse, hvilken friskole I
vælger. Husk, at I også skal rette direkte henvendelse til den ønskede friskole
for indskrivning.

Skoleparathed
Pjecen ”På vej i skole – inspiration til en god skolestart” udgivet af
Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet kan du finde ved at trykke på dette
link: http://static.uvm.dk/Publikationer/2009/skolestart/index.html

Venlig hilsen
Jan Lund-Andersen
Børne- og Familiedirektør

Adresse ved personlig henvendelse: Danmarksgade 3, 9690 Fjerritslev

