
  
  
   

 

Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle 

… 

Indskrivning til børnehaveklassen  
 

Børn begynder i skole, det år de fylder 6 år.  

På Høje Kolstrup Skole undervises eleverne i børnehaveklassen i fagene dansk, 

matematik, idræt og musik. Disse lektioner udgør næsten halvdelen af den samlede 

tid i børnehaveklassen. I den resterende tid i børnehaveklassen undervises eleverne af 

en børnehaveklasseleder.  

 

 
Indskrivning foregår digitalt  
 

Web-indskrivning 
Barnet indskrives elektronisk via kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk 

Indskrivning til børnehaveklassen er via ”web-indskrivning” – indskrivning 

til SFO er via ”digital pladsanvisning”.  

(Dato for indskrivning til børnehaveklassen fremgår af dagspressen og 

kommunens hjemmeside).  

 

Det kræver blot, at I har en NemID.  

NemID er fælles login til det offentlige og netbankerne. NemID er gratis, og 

I kan få den på www.nemid.nu  

 

Har I ikke mulighed for at indskrive barnet elektronisk, bedes I henvende jer 

til Høje Kolstrup Skole medbringende NemID. 

 

 

Skoleudsættelse  
Børnehaveklassen er obligatorisk, men forældrene kan søge om skoleudsættelse 1 år 

begrundet i barnets udvikling.  

Ved ønske om udsættelse, kan dispensationsansøgning udskrives fra skolens 

hjemmeside eller fås ved henvendelse til daginstitution eller skole.  

Dispensationsansøgningen skal af daginstitutionen påføres begrundelse og godkendes 

af skolelederen.  

 

 
Tidlig skolestart  
Efter ansøgning kan børn, der fylder 6 år i perioden 01.01. - 30.09. året efter, 

indskrives i børnehaveklassen, hvis det skønnes, at barnet kan følge undervisningen.  

Ved ønske om tidlig skolestart, kan dispensationsansøgning udskrives fra skolens 

hjemmeside eller fås ved henvendelse til daginstitution eller skole.  

Dispensationsansøgningen skal af daginstitutionen påføres begrundelse og godkendes 

af skolelederen.  

 

 

Skoledistrikter  
Et barn indskrives normalt i skolen, i det distrikt, hvor man bor.  

Ønsker I jeres barn indskrevet på en anden skole end distriktsskolen,  

tilkendegives dette ved web-indskrivningen og efterfølgende sendes 

dispensationsansøgning til den ønskede skole.  

Samtidig meddeles det distriktsskolen, hvilken skole I ønsker i stedet.  
 

 

 

 

http://www.nemid.nu/
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Dispensationsansøgning kan udskrives fra skolens hjemmeside eller fås ved 

henvendelse til daginstitution eller skole.  

 

Det kan ikke altid påregnes, at barnet kan optages på den skole, hvor det 

indmeldes. Der kan forventes besked om, på hvilken skole barnet er optaget, 

sidst i marts måned.  

Dette skyldes, at byrådet efter indskrivningen, dog inden skoleårets begyndelse, kan 

foretage justeringer af skoledistrikterne for at opnå den mest hensigtsmæssige 

fordeling af eleverne.  

 

Indskrivning til friskolerne og de tyske skoler tilkendegives ved web-indskrivningen; 

der skal samtidig rettes henvendelse direkte til de respektive skoler. Skolevalget 

meddeles derefter Høje Kolstrup Skole.  

 
 
Arrangementer for kommende elever i børnehaveklassen  
Skolen afholder et møde for kommende forældre i november måned vedr. skolestart 

og skoleparathed.  

 

Skolen afholder et arrangement for kommende elever og deres forældre i maj måned.  

I arrangementet deltager børnehaveklasselederen, lærere tilknyttet børnehaveklassen, 

skolebibliotekarer, sfo samt skoleledelsen.  

 

 
Velkommen på Høje Kolstrup Skole 

 
 

 
 


