Kære forældre
Det er snart tid til, at dit barn skal indskrives i børnehaveklasse med start
til august 2022. Uanset om du vælger folkeskole eller privatskole, eller om
du søger om udsat skolestart, skal du registrere dit valg i den digitale skoleindskrivning.
Du finder linket til den digitale skoleindskrivning via kommunens hjemmeside
her: https://www.egedalkommune.dk/borger/dagtilbud-og-skole/skoler/. Der er indskrivning i perioden
8. november til 6. december 2021.

Den 7.10.2021
Kontakt Center for
Skole og Dagtilbud:
Skriv til os via E-Boks
her.
Husk at have dit
NemID klar.

På hjemmesiden kan du læse mere om skoleindskrivning. Du kan f.eks. taste
din adresse ind og se, hvilket skoledistrikt du hører til. Du kan også finde pjecen Velkommen i vores folkeskoler, som blandt andet beskriver den gode overgang fra børnehave til skole, skole/hjem samarbejde, SFO og indskrivningsprocedure mv.
Udmeldelse af børnehave
Går dit barn i dagtilbud i anden kommune, er indmeldt i privat dagtilbud, eller
skal starte på en privatskole, skal du selv sørge for udmeldelse.
Udmeldelse skal ske via Den Digitale Pladsanvisning med mindst 30 dages varsel til den 15. eller den sidste dag i en måned. Du finder linket til Den Digitale
Pladsanvisning her: https://www.egedalkommune.dk/borger/dagtilbud-ogskole/dagtilbud/.

Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej
200
3650 Ølstykke

Overflytning til mini SFO pr 1. april
Går dit barn i dagtilbud i Egedal Kommune, sker overflytning fra børnehave og
til Mini-SFO automatisk. Du skal derfor ikke lave en digital indmeldelse på miniSFO.
Går dit barn i privat dagtilbud eller dagtilbud i en anden kommune, skal du selv
tilmelde dit barn mini-SFO via Den Digitale Pladsanvisning.
Besked om indskrivning
Senest i februar 2022 får I besked fra distriktsskolen, om hvilken afdeling og
mini-SFO jeres barn er indskrevet på.

Telefon: 7259 6000
Mail: kommune@egekom.dk
Web: egedalkommune.dk
Åbningstider:
Mandag 8–14
Tirsdag-Onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Orienteringsmøder i distrikterne – hold øje med skolernes hjemmesider
Distriktsskolerne holder informationsmøder for forældre til kommende 0. klasser.
Orienteringsmøder holdes på følgende dage:
Distrikt

Dato

Tidspunkt

Afdeling

Lokale

Smørum

2. 11.

16.30-18.00

Boesagerskolen

Skolens Hjerte

Stenløse

2. 11.

17.00-19.00

Stengårdsskolen

Festsalen

Ganløse

26.10.

17.00-18.30

Ganløse Skole

Kulturhuset

Ølstykke

3. 11.

17.00-19.00

Maglehøjskolen

Samlingssalen

I kan holde jer orienteret på skolernes hjemmesider:
Distriktsskole Smørum: http://www.distriktsskole-smoerum.dk/
Distriktsskole Stenløse: http://www.distriktsskole-stenloese.dk/
Distriktsskole Ganløse: http://www.distriktsskole-ganloese.dk/
Distriktsskole Ølstykke: http://www.distriktsskole-oelstykke.dk/

Venlig hilsen
Center for Skole og Dagtilbud
Egedal Kommune
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