September 2018

Kære forældre
Tillykke med jeres kommende skolebarn, som I
nu kan indskrive i 0. klasse!
Alle børn, som er født i 2013 eller tidligere, skal
begynde i skole i august 2019, og den lokale
skole, som er jeres distriktsskole, vil gerne byde
jer velkommen.
Informationsmøder
Alle Lejre Kommunes folkeskoler holder informationsmøder om skolestart. Alle forældre er velkomne til at deltage:
Allerslev Skole, 2. oktober 2018 kl. 19
Bramsnæsvigskolen, 1. oktober 2018 kl. 17
Hvalsø Skole, 10. oktober 2018 kl. 17
Kirke Hyllinge Skole, 3. oktober 2018 kl. 18
Kirke Saaby Skole, 11. oktober 2018 kl. 19
Osted Skole, 8. oktober 2018 kl. 17:30
Trællerupskolen, 4. oktober 2018 kl. 17

Besked om optagelse
Jeres barn er altid sikret en plads på distriktsskolen eller på en anden folkeskole i Lejre Kommune,
da det politisk er besluttet, at der er frit skolevalg
ved indskrivning i 0. klasse i hele kommunen.
Hvis I søger en anden skole end en folkeskole i
Lejre Kommune, er det den anden skole, der skal
give jer besked om, hvorvidt jeres barn får en
plads.
Husk skolefritidsordning
I skal selv sørge for at tilmelde jeres barn til skolefritidsordning (SFO). Det sker samtidig med, I
indskriver til skole.
Skal jeres barn vente med at starte skole?
Et barns skolestart kan udsættes et år, hvis der
er pædagogiske og udviklingsmæssige grunde til
det. I skal kontakte skolelederen på distriktsskolen, hvis I overvejer, at jeres barn skal skoleudsættes. Se kontaktinformationer her:
http://www.lejre.dk/skolekontaktinformationer

Sådan indskriver I
Indskrivningen til skolestart sker digitalt på kommunens hjemmeside. Her kan I indskrive til distriktsskole eller en anden skole, fx en anden
kommuneskole i Lejre eller en skole i en anden
kommune.

Det er altid skolelederen på distriktsskolen, der
beslutter, om jeres barn skoleudsættes efter dialog med jer, med børnehaven og evt. også med
kommunens pædagogisk-psykologiske rådgivning
(PPR).

I skal have indskrevet jeres barn senest
den 3. december 2018. Følg linket her for at
komme til indskrivningen:
http://www.lejre.dk/skolestart2019

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte jeres distriktsskole eller kommunens Center
for Børn og Læring på mail cbl@lejre.dk eller telefon 4646 4860.
Med venlig hilsen
Helle Dydensborg
Chef for Center for Børn og Læring
Lejre Kommune

Velkommen i skolen
- til jeres barn og til hele familien

