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Velkommen til skolestart i Kalundborg Kommune 
 
 

Jeres barn er nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i skole. 
 
Skoleindskrivningen foregår elektronisk via www.indskrivning.dk. 
For at indskrive jeres barn skal I have en digital signatur eller 
NemId – disse kan bestilles på www.indskrivning.dk. 
 
Vejledning til indskrivningen finder I på www.indskrivning.dk ved 
at klikke på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne. 
Indskrivningen skal være foretaget senest fredag den 27. 
november 2020. 
 
Jeres barn hører til på Nyrupskolen, som er jeres distriktsskole.  
I kan ønske en anden skole (se afsnittet Indskrivning/Optagelse 
punkt c). I kan se en kort film om hver skole på 
https://www.youtube.com/user/kalundborgkommune/videos. 
 
Hvis jeres barn er optaget på en friskole skal I også meddele dette 
via www.indskrivning.dk. 
 
I slutningen af februar vil I få brev fra den skole, jeres barn er 
optaget på. 
 

Hvis I er i tvivl, om jeres barn er parat til at begynde i skole, er I 
velkommen til at henvende jer i børnehaven.  
 
 

Venlig hilsen 
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse 
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INDSKRIVNING TIL 
BØRNEHAVEKLASSE AUGUST 2021 

 
BESTEMMELSER OM OPTAGELSE 
 
 
BØRNEHAVEKLASSE 
 
Børn, der fylder 6 år i 2021 skal optages i børnehaveklasse. 
 
Børn, der fylder 5 år inden 1. oktober 2021 kan optages, hvis de 
kan følge undervisningen i børnehaveklassen, med henblik på at 
kunne gå i 1. klasse året efter. 
 
 
INDSKRIVNING/OPTAGELSE 
 
a) Forældrene har krav på, at deres barn indskrives/optages på 

skolen i det skoledistrikt, hvor barnet bor. Dog med de 
begrænsninger der fremgår af punkt b. 

 
b) Hvis forældrene har valgt en anden skole end distriktsskolen, 

det gælder også en fri grundskole, og efterfølgende ønsker at 
barnet optages på distriktsskolen, har barnet ikke ubetinget 

ret til at blive optaget på distriktsskolen. Optagelsen vil 
afhænge af de nærmere retningslinjer, jf. punkt c. 

 
c) Forældrene har krav på, at barnet indskrives/optages i en skole 

uden for grundskoledistriktet, hvis antallet af elever i klassen 
ikke overstiger 23. 
Det samme gælder, hvis forældrene fremsætter ønske om 
skoleskift under skoleforløbet. 

 
 
BEFORDRING 

 
Vælger I at indskrive jeres barn på en anden skole end distrikts-
skolen, så skal I være opmærksomme på, at jeres barn ikke er 
berettiget til befordring jf. folkeskolelovens § 26. 
 
 
 
 
 
 



UDSAT SKOLESTART 
 
Hvis der er særlige omstændigheder, der taler for det, kan I søge 

om udsat skolestart. Ansøgning indsendes af børnehaven til Det 
Fælles Visitationsudvalg snarest muligt. 

Husk også at meddele dette via www.indskrivning.dk. 

 
 
JUSTERINGER AF SKOLEDISTRIKTER 
 
Fra indskrivningsfristens afslutning og indtil skoleårets be-
gyndelse, kan kommunen gennemføre justeringer af en skoles 
distrikt. 

Det sker under hensyn til kommunens samlede geografi, antallet 
af optagelser i 0. klasse, fordelingen af tosprogede elever og 
klassedannelser. 
 
Oplysning om skoledistrikterne kan fås på skolerne eller hos 
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse på tlf. 59 53 45 14. 
 
 
SKILT OG FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED? 
 
Ifølge Forældreansvarslovens § 3, stk. 1 skal forældre med fælles 
forældremyndighed være enige om, hvor barnet skal indskrives i 
skole. Kan I ikke blive enige skal I bede om hjælp i 
Familieretshuset. 
 
Af hensyn til barnet opfordrer vi til, at I finder en løsning. 
Yderligere oplysninger kan findes på https://familieretshuset.dk/ 
 
Ved uenighed kan barnet kun indskrives på distriktsskolen. 
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