Skolestart i skoleåret 2018/19
Dit barn har mulighed for at begynde i førskolegruppe på skolen fra 1. marts 2018.
Førskoletilbuddet skal understøtte en god overgang fra dagtilbud til skole.
Indskrivning til skole, førskolegruppe og skolefritidsordning (SFO) foregår digitalt. Du
kan indskrive dit barn i distriktsskolen eller du kan ansøge om optagelse på en anden
folkeskole i kommunen. Desuden skal du meddele, hvis dit barn skal optages i en folkeskole i en anden kommune eller på privat-/friskole.
I tilfælde af delt forældremyndighed forudsættes det, at du har afklaret skolevalget med
den anden forælder. Det er forældre, der deler bopæl med barnet, der kan indskrive
barnet via www.indskrivning.dk.
Deadline for indskrivning er 1. december 2017.
Har du spørgsmål til indskrivningen, er du altid velkommen til at kontakte distriktsskolen.
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Digital skoleindskrivning – sådan gør du:
1. Log på www.indskrivning.dk med NemID.
Du kan bestille NemID via link på www.indskrivning.dk.
2. Udfyld felterne med alle nødvendige oplysninger vedrørende dit barns indskrivning til skolestart.
3. Når du har trykket ”Send”, modtager du en kvittering for indskrivning, der sendes
til den e-mail, du har angivet.
Barnet kan tidligst starte i førskolegruppe 1. marts og i SFO 1. august 2018. Opkrævningen er altid fra den 1. eller 16. i en måned.
Skoleudsættelse
Via den digitale indskrivning kan du angive, at barnets skolegang ønskes udsat et år.
Kontakt hurtigst muligt Østervangskolen for nærmere information om ansøgning om
skoleudsættelse, der skal være begrundet i barnets udvikling. En ansøgning om
skoleudsættelse behandles altid af skolelederen på distriktsskolen.
Frit skolevalg
Via den digitale indskrivning kan du ansøge om at få dit barn optaget på en anden folkeskole i kommunen end barnets distriktsskole. Barnet kan optages på en anden folkeskole, hvis der er plads. Du skal også meddele, hvis dit barn skal optages på en folkeskole i en anden kommune eller på en privat-/friskole. Du skal dog selv tage kontakt
til disse skoler for at få indskrevet dit barn.
Hvis du ønsker en anden af kommunens folkeskoler end distriktsskolen, kan du ikke
tilmelde dit barn til skolens førskolegruppe/SFO via www.indskrivning.dk. Følg i stedet
linket på kvitteringssiden eller gå via www.favrskov.dk/pladsanvisning.
Hvis du ansøger om at få dit barn i en anden af kommunens folkeskoler, får du brev
med endeligt svar på optagelse eller afslag fra Børne- og Skoleforvaltningen inden 1.
januar 2018.
Ved afslag vil du blive kontaktet af kommunens pladsanvisning, hvis du har skrevet
barnet op til førskolegruppe/SFO, med henblik på at ændre indmeldelsen.
Du kan læse mere om kriterier for dannelse af 0. klasser og kriterier for optagelse i
anden skole end distriktsskolen ved at følge linket til Skolestyrelsesvedtægt for
Favrskov Kommune, der også kan findes på kommunens hjemmeside.
Hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen til dit barn, skal du være opmærksom på, at du selv skal sørge for transport til og fra skolen, herunder selv betale eventuelle udgifter til transport
Læs mere om vores skole eller andre af kommunens skoler via Favrskov Kommunes
hjemmeside www.favrskov.dk. Her findes link til den enkelte skoles hjemmeside.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf. 89644600 eller

oestervangskolen@favrskov.dk

Med venlig hilsen
På Østervangskolens vegne
Jens Damkjær
skoleleder

