Indskrivning

til skoleåret 2022/23

Indskrivning til skole og SFO
Kære forældre
Det er snart tid til, at de børn, som skal starte
i skole efter sommerferien 2022 skal indskrives i skole.
I Frederiksberg Kommune glæder vi os meget til at tage
imod både børn og forældre.
Vi er i fuld gang med en masse spændende udviklingsaktiviteter på skoleområdet i Frederiksberg
Kommune, som I også vil blive en del af. Vi arbejder blandt andet med en ny, samlet vision for
skoleområdet; Fremtidens Skole 2030. Et bærende element i udfoldelsen af visionen er et tæt og
godt samarbejde med jer forældre. Det glæder vi os til!
For at give jer en introduktion til skolestarten og til det formelle omkring indskrivningen,
inviterer skolerne i perioden fra den 8.-26. november 2021 til informationsmøder. Både forældre
og børn er meget velkomne til informationsmøderne. På møderne kan I få meget mere at
vide om jeres kommende skole. I vil også kunne høre mere om,
hvordan skolestarten foregår, og I vil få lejlighed til at se skolen
og dens faciliteter.
Ved informationsmøderne kan I også få svar på de spørgsmål, I
måtte have til den første tid i skolen.
Vi glæder os meget til at se jer i skole.

Skolestart
Alle børn, der fylder seks år i 2022, er
undervisningspligtige fra den 1. august 2022
og skal starte i børnehaveklasse.
Børnehaveklassen er obligatorisk for alle
børn.
Hvis du er i tvivl, kan du søge råd og
vejledning på distriktsskolen.
Fastlæggelse af antal børnehaveklasser
Kommunalbestyrelsen beslutter hvert år
antallet af børnehaveklasser på den enkelte
skole, således at skolen kan optage alle børn,
der bor i skolens distrikt.

Simon Aggesen
Borgmester

Indskrivning foregår altid til distriktsskolen
og I er garanteret en plads på distriktsskolen.
Distriktsskolen indbyder til arrangement med
nærmere information om skolen, og I vil få
lejlighed til at møde skolens ledelse og
personale (se sidste side)
Skoleindskrivningen skal foregå digitalt via:
www.frederiksberg.dk/skolestart

Den digitale indskrivningsformular åbner for
indskrivning den 8. november 2021.
Hvis I ønsker en anden skole end
distriktsskolen, har I mulighed for at angive
et ønske på den digitale
indskrivningsformular.

Jeres barn kan optages på den ønskede skole,
hvis der er plads. Ansøgere fra andre
distrikter bliver skrevet op på en venteliste.
Følgende kriterier gælder for rækkefølgen til
optagelse på anden skole end distriktsskolen:
1. Søskende til elever på skolen går forud for
andre
2. Nærmere boende går forud for fjernere
boende til den ønskede skole.
Afstanden beregnes på baggrund af
gennemsnittet af ud- og hjemvej mellem
skole og hjem.
Hvis I ønsker en anden skole end
distriktsskolen, skal ønsket foretages senest
den 21. januar 2022.
Hvis I har ønsket, at jeres barn optages på en
anden skole end distriktsskolen, vil I få svar
senest den 1. april 2022.
Udsættelse af skolestart
Ansøgning om udsættelse af skolestart sker
efter et dialogmøde mellem børnehave, skole
og forældre. Udsættelsen skal være
begrundet i barnets udvikling. Ønsker I et
dialogmøde, skal I tage kontakt til jeres barns
børnehave.
Indskrivningsperiode i skole og SFO
Indskrivningsperioden er fra den 8. november
til den 26. november 2021. I forbindelse med
den digitale indskrivning vil I blive bedt om at
anføre, om I ønsker SFO. I får automatisk
tildelt den SFO, der er tilknyttet den skole,
jeres barn skal starte på.

SFO
Alle kommunens folkeskoler har en
skolefritidsordning med lokaler på eller i
nærheden af skolen.
SFO’en har åbent om morgenen fra kl. 7.00 til
8.00 på skoledage og efter skoletid til 17.00,
dog fredag til 16.30.
SFO start 2. maj
Alle skolestartende børn tilbydes plads i SFO
pr. 2. maj 2021 og udmeldes automatisk af
børnehaven også selvom I ikke ønsker SFO.
Der kan dispenseres fra
udmeldelsestidspunktet:
•
•

Hvis I f.eks. skal flytte
Hvis jeres barn er optaget på en
privatskole

Vær opmærksom på, at hvis der skal
dispenseres fra udmeldelsesdatoen (1. maj),
skal pladsanvisningen@frederiksberg.dk have
en ansøgning om dispensation senest den 1.
april 2022.
Hvis dispensation gives, kan jeres barn blive i
sin nuværende børnehave frem til den 15.
august 2022. Hvis ikke der gives dispensation,
udmeldes barnet den. 1. maj 2022 fra
børnehaven.

Informationsarrangementer
Søndermarkskolen
Skolen på Duevej
Skolen på Nyelandsvej
Skolen ved Søerne
Skolen ved Bülowsvej
Skolen på la Cours Vej
Lindevangskolen
Skolen på Grundtvigsvej
Ny Hollænderskolen

Mandag d. 8. november
Mandag d. 8 november
Tirsdag d. 9. november
Tirsdag d. 9. november
Onsdag d. 10. november
Onsdag d. 17. november
Torsdag d. 18. november
Mandag d. 22. november
Onsdag d. 24. november

Indskrivning 2022/23 er udgivet af:
Frederiksberg Kommune
Børne- og Ungeområdet
Skoleafdelingen
Tlf. 38210111

kl. 16.00-17.00
kl. 19.00-21.00
kl. 17.00-18.30
kl. 17.00-19.00
kl. 17.00-18.00
kl. 17.00-18.00
kl. 18.00-20.00
kl. 17.30-19.00
kl. 18.15-18.45

