
Mange nye oplevelser venter på dit 
barn, nye kammerater og en helt ny 
hverdag som skolebarn. Allerede fra maj 
begynder en ny tid, når de kommende 
0. klasser indtager skolefritidsordningen 
(SFO) i et særligt tilrettelagt skolestarts-
forløb frem til august. 

SÅDAN INDMELDER DU DIT 
BARN I SKOLEN
Første skridt på vejen er, at du skal ind-
melde dit barn i skolen. Du finder linket 
til skoleindskrivning på forsiden af 
www.helsingor.dk 
Indskrivningen er åben fra den 12. no-
vember 2018 til den 6. januar 2019. 

Helsingør Kommune er opdelt i seks 
skoledistrikter (folkeskoler), som du kan 
finde på www.helsingor.dk/folkeskoler

De store folkeskoler er yderligere inddelt 
i en række skoleafdelinger. 

Alle børn, der skal starte i 0. klasse, er 
sikret plads på en af de skoleafdelinger, 
der ligger i det skoledistrikt, hvor barnet 
bor. Når du indmelder dit barn, har du 
mulighed for at ønske, hvilken afdeling 
under distriktsskolen du gerne vil have, 
at dit barn skal gå på. Den 7. februar 
2019 får du besked i e-boks, om dit barn 

har fået plads på den ønskede skole-
afdeling.

Når du har afsluttet den digitale skole-
indskrivning, bliver du ledt videre til den 
digitale pladsanvisning, hvor du kan ind-
skrive dit barn i SFO. Dit barn er sikret 
SFO-plads på den skole, hvor det skal 
starte i 0. klasse. 

INFORMATIONSMØDER PÅ 
SKOLERNE
I uge 46 og 47 afholder skolerne infor-
mationsmøder for kommende forældre, 
hvor du kan møde ledelsen og nogle 
af medarbejderne og få svar på dine 
spørgsmål. På www.helsingor.dk/skole-
start kan du se tid og sted for informa-
tionsmøderne.

SFO OG SKOLESTART
For at sikre en god og tryg overgang 
mellem dagtilbud og skole starter alle 
børn i et skolestartsforløb i SFO den 
1. maj 2019. 

Frem til start i 0. klasse i august møder 
barnet hver dag i SFO, hvor det lærer 
de nye kammerater og voksne at kende, 
bliver fortrolig med skolen og området 
omkring og i det hele taget forbereder 
sig på at skulle gå i skole.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte 
distriktsskolens kontor. Find desuden 
masser af inspiration til den gode sko-
lestart i denne fine folder, som du også 
finder på www.helsingor.dk/skolestart

Vi glæder os til at byde alle børn og 
forældre velkommen i Helsingør 
Kommunes folkeskoler i 2019. 

Med venlig hilsen
Rikke Reiter, Centerchef
Center for Dagtilbud og Skoler

VELKOMMEN I SKOLE
KÆRE FORÆLDRE MED BØRN, DER SKAL STARTE I 0. KLASSE I 2019

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

•  Der er frit skolevalg i Danmark, 
og det betyder, at du også har 
mulighed for at ønske en anden 
skole end distriktsskolen, men du 
kan ikke være sikker på, at der er 
plads.

•  Er dit barn optaget på privat- 
skole, skal du give besked om det 
til distriktsskolen via skoleind-
skrivningen. Her vælger du feltet 
’privatskole’.

•  SFO’er og klubber i kommunen, og 
dermed også skolestartsforløbet 
i SFO’en, er lukket i uge 29 og 30. 
Men der er mulighed for, at dit 
barn kan deltage i ’sommercamp’.
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