FAQ om skoleindskrivning 2019/2020
De mest stillede spørgsmål omkring skoleindskrivning:
VI INDSKRIVER ÅRGANG 2013 (OG SKOLEUDSATTE FRA 2012)


Hvornår sendes der info ud til forældrene om skoleindskrivning?
 Der sendes info-materiale ud til forældrene den 13/11 gennem e-boks. Der sendes til
forældremyndigindehaverne



Hvornår åbner skoleindskrivningen til 0. klasse?
 Indskrivningen åbner 13. november 2018



Hvornår er sidste frist for indskrivning?
 Indskrivningen lukker den 14. januar 2019



Hvordan skriver man sit barn ind?
 Indskrivningen foregår elektronisk via hjemmesiden, hvor der er et elektronisk link til
webindskrivningen - forældrene med forældremyndighed har adgang til indskrivningen, hvis man
er bosiddende i kommunen. Hvis ikke man er Gentofte borger, skal administrationen kontaktes.



Er indskrivningen "først til mølle" - Gør det en forskel om man skriver barnet ind i starten af
indskrivningsperioden?
 Nej det gør ingen forskel, bare man når det inden sidste frist den 14. januar 2019.


Hvor mange skoler kan man ønske: Man har 3 prioriteter. Man skal vælge mindst 2. Det hjælper
ikke at skrive den samme skole på 3 gange



Hvad betyder skoleopland?
 Den enkelte skoles skoleopland, er det område rundt om skolen, der er max 2,5 km i gåafstand.
Altså gåafstanden mellem bopæl og skole.



Hvordan ved jeg hvilke skoler, der ligger inden for 2,5 km fra min bopæl?
 Du kan søge dette på www.gentofte.dk/skoleopland.
 Husk at bruge den vejledning der ligger derinde.



Hvornår starter GFO'erne (SFO'erne)?
 Alle GFO'er starter 1. august 2019.



Hvordan indmelder man sit barn i GFO?
 Alle skoler har en GFO tilknyttet. Hvis man ønsker plads i GFO’en skal man i forbindelse med
skoleindskrivningen sætte kryds ved dette felt.
 Man er sikret en plads i den GFO der hører til skolen.



Hvordan søger man om udsat skolestart?
 Procedure for udsat skolestart findes på hjemmesiden
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Familie-og-b%C3%B8rn/Skole-oguddannelse/Skolestart/Udsat-skolestart


Frist for udsat skolestart er 11/1 2019.



Hvad hvis man ikke er sikker på om ens barn skal skoleudsættes?
 Ved tvivl er det bedst at indskrive barnet og - hvis barnet senere viser sig ikke at blive skoleklar lave en sen ansøgning om udsat skolestart. Hvis ikke man indskriver, kommer man ikke med i
fordelingen og får dermed en ringere mulighed for at få den skole man ønsker.



Hvorfor skal skolelederen underskrive ansøgningen om udsat skolestart?
 Selv om det er dagtilbuddet der kender barnet, kender de fleste ikke hverdagen i en 0. klasse.
Derfor er det vigtigt at skolelederen er med til at vurdere om barnet skal skoleudsættes. Der er et
meget stort spænd mellem "mindst" modne og "mest" modne i en 0. klasse - det er ikke sikkert at
dagtilbuddet eller forældrene selv kan vurdere dette.
 Børnehaven skal lave en udtalelse / handleplan, som tilsendes skolelederen. Udtalelsen /
handleplanen skal efter godkendelse af skoleleder, sendes til skoleindskrivning@gentofte.dk som bekræfter med brev til forældrene.



Jeg vil gerne indskrive mit barn et år for tidligt (børn der er født i 2014) men kan ikke benytte det
digitale link
 Vi indskriver børn fra 2013, og linket er ikke åben for børn der er først i 2014. Barnet skal vurderes
skoleklar af en skoleleder på en af folkeskolerne. Skolen kan herefter hjælpe med indskrivningen.
Henvendelse sker direkte til skolerne.



Mit barn skal i privatskole - hvorfor skal I vide det?
 Vi har som kommune tilsyn med at undervisningspligten bliver opfyldt. Vi skal derfor have
oplysning om hvor alle børn i den undervisningspligtige alder får undervisning. Oplysning om
privatskole foregår også gennem den digitale indskrivning. Her oplyses om skolens navn



Vi står på venteliste på en privatskole og ved endnu ikke om vi får plads - hvad skal vi gøre?
 Hvis I ikke er sikre på om I får en plads på privatskolen skal I skrive jeres barn på en folkeskole
også - da I ellers kun er sikret en plads på én af skolerne og ikke nødvendigvis en I ønsker - eller én
i nærområdet. Hvis I har to pladser skal I vælge senest 1. maj - da I ellers mister retten til pladsen i
folkeskolen.



Jeg skal sætte hak i forældremyndigheden er enige - men det er vi ikke - hvad gør jeg?
 Der kan ikke indskrives hvis ikke der er enighed - kontakt administrationen. OBS hvis man sætter
hak uden der er enighed er det at sidestille med dokumentfalsk - og det er strafbart.



Jeg kan ikke se indskrivningen i det digitale link?
 Tjek om der er forældremyndighed, tjek om der er bopæl i kommunen, tjek om linket fejler, tjek
om barnet er fra 2012/2013.



Kan man være sikker på at få plads på en skole man har ønsket?
 Nej det kan man ikke.
 Se evt. skoleindskrivningsfolder på hjemmesiden.



Hvornår får man svar på hvor ens barn har fået skoleplads?
 Senest i marts måned.



Søskendegaranti: Min ældste går på skolen, kan jeg være sikker på at min datter bliver indskrevet på
samme skole?
 Ja for det er kun ved Skoleindskrivning at vi har søskende garanti

Gr. juleferie kan man ikke kontakte skoleindskrivningen fra den 24/12 til den 2/1

