
 
 

 

  

Kære forældre 

Det er tid til at, skrive dit/jeres barn, der er født i 2014, op til skolestart i august.  

 

Sådan skriver du barnet op 

Du skal skrive barnet op elektronisk på Aabenraa Kommunes hjemmeside aabenraa.dk Klik her.  Her kan man også 

skrive barnet op til SFO. 

 

Der er åbent for webindskrivningen fra mandag 20. januar til og med søndag 16. februar 2020. Der er adgang til 

webindskrivningen direkte fra hjemmesidens forside. 

 

Du skal have NemID for at skrive børn op i både skole og SFO. Har du ikke NemID, kan du bestille en 

på www.nemid.nu 

 

Har du ikke mulighed for at indskrive barnet elektronisk, skal du henvende dig på den skole, hvor du ønsker dit barn 

optaget. Husk at medbringe NemID. 

 

Udsæt skolestarten  

Forældre kan søge om at udsætte barnets skolestart et år begrundet i barnets udvikling. Ønsker du at søge om 

skoleudsættelse for dit barn, skal du både oplyse det i webindskrivningen og indsende en særskilt ansøgning om at 

få dispensation, som skal underskrives og godkendes af skolelederen.  

Skemaet kan du/I få ved, at henvende dig/jer til skolen. 

 

Skoledistrikter 

Et barn indskrives normalt i den skole i det distrikt, hvor man bor. I webindskrivningen kan du søge om, at barnet 

bliver optaget i en anden skole end distriktsskolen efter eget valg. Du skal selv kontakte den skole, du ønsker barnet 

optaget i.  

 

Vælger du en anden skole end distriktsskolen, skal du selv afholde eventuelle udgifter til transport til/fra skolen.  

 

Du kan ikke altid regne med, at barnet bliver optaget i en anden skole end distriktsskolen. Skolen vil 

efter den 23. marts give dig besked om, hvor barnet er optaget.  

 

Efter indskrivningen kan byrådet foretage justeringer af skoledistrikterne for at opnå en mere 

hensigtsmæssig fordeling af eleverne. Det skal dog ske inden skoleårets begyndelse.  

 

Ønsker du at indskrive dit barn i en friskole eller en tysk skole, skal du oplyse det i webindskrivningen. 

Du skal dog samtidig rette henvendelse direkte til den skole, du ønsker dit barn optaget i. 

 

Venlig hilsen  

Skole- og Undervisningsafdelingen. 

 

 

Kongehøjskolen 

Dronning Margrethes Vej 60  

6200 Aabenraa 

 

Dato: 20.01.2020 

 

Kontakt: Sanne Klemensø Matthiasen 

Direkte tlf.: 7376 8350 

E-mail: skma@aabenraa.dk 

https://www.aabenraa.dk/borger/skole-og-uddannelse/skoler/skoleindskrivning-20202021/
http://www.nemid.nu/

