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Kære forældre 
 
Indskrivning til skoleåret 2020/2021 
 
Det er tid at skrive jeres barn, der er født i 2014 op til skolestart i august 2020.  

Første skoledag for børnehaveklassen er tirsdag d. 11. august 2020. 

 

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

matematik og idræt. Disse lektioner udgør en stor del af den samlede tid i 

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

børnehaveklasseleder. 

 

 

Indskrivning finder sted i perioden fra mandag den 20.1.2020 til 
søndag den 16.2.2020. 
 

 

Web-indskrivning 

Barnet skal indskrives elektronisk via kommunens hjemmeside 

www.aabenraa.dk på siden ”Skriv dit barn op til skoleåret 2020-2021”. Her kan 

man også skrive barnet op til SFO. 

Der er adgang til webindskrivningen direkte fra hjemmesidens forside. 

 

Det kræver nem-id at skrive børn op både i skole og SFO. Har man ikke nem-

id, kan man bestille det 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, skal I både oplyse det i webindskrivningen, og I skal 

indsende en dispensationsansøgning, som udskrives fra skolens hjemmeside eller fås 

ved henvendelse til daginstitution eller skole. 

Dispensationsansøgningen skal påføres begrundelse for ansøgning om 

skoleudsættelse; derefter skal den godkendes af skolelederen. 

 

 
Tidlig skolestart 
Efter ansøgning kan børn, der er født i perioden 01.01.15 - 30.09.15, indskrives i 

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

Ved ønske om tidlig skolestart, skal I indsende en dispensationsansøgning, som 

udskrives fra skolens hjemmeside eller fås ved henvendelse til daginstitution eller 

skole. 
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Daginstitutionen skal påføre begrundelse for dispensationen på ansøgningen og den 

skal godkendes af skolelederen. 

 

Skoledistrikter 
Jeres barn hører til i vores skoledistrikt. 

 

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

Ønsker I jeres barn indskrevet på en anden skole end Høje Kolstrup Skole,  

søger I om dette i web-indskrivningen og sender en dispensationsansøgning til den 

ønskede skole.  

 

Dispensationsansøgning kan udskrives fra skolens hjemmeside eller fås ved 

henvendelse til daginstitution eller skole. 

 

Vælger I en anden skole end distriktsskolen, skal I selv afholde eventuelle udgifter til 

transport til og fra skolen. 

 

Det kan ikke altid påregnes, at barnet bliver optaget i en anden skole end 

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

23. marts 2020. 

 

Efter indskrivningen kan byrådet foretage justeringer af skoledistrikterne for at opnå 

en mere hensigtsmæssig fordeling af eleverne. Det skal dog ske inden skoleårets 

begyndelse i august 2020. 

 

Indskrivning til friskolerne og de tyske skoler oplyses i web-indskrivningen. 

Der skal dog samtidig rettes henvendelse direkte til de respektive skoler.  

Skolevalget meddeles derefter Høje Kolstrup Skole. 

 

 

Arrangement for kommende elever i børnehaveklassen 
Skolen afholder et arrangement for kommende elever og deres forældre torsdag  

den 14. maj 2020 kl. 16.00-18.00.  

I arrangementet deltager børnehaveklasseleder, lærere tilknyttet børnehaveklassen, 

skolebibliotekarer, SFO samt skoleledelsen. 

Indbydelse følger senere. 

 

Er der spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte Høje Kolstrup Skole 

(tlf. 7376 8300) eller Aabenraa Kommune, Børn og Skole (tlf. 7376 7023). 

 

 

 Velkommen på Høje Kolstrup Skole 
 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Høje Kolstrup Skole 

 

Karsten Hansen 

Skoleleder 


