Børn & Kultur
Tlf. 7972 7200
www.billund.dk

16.11.2018

Skolestart 2019
Kære forældre.
Indskrivningsperioden nærmer sig, og vi glæder os til at byde Jer og jeres barn velkommen på BillundSkolen.
Derfor vil vi gerne invitere til:
Åbent hus for forældre og kommende skolebørn
Tirsdag den 8. januar 2019
kl. 17.00-18.30 i Klynge I.
BillundSkolen er en faseopdelt skole med 3 afdelinger: Indskolingen, Mellemtrinnet og Udskolingen. Indskolingen er fordelt på 3 klynger, hvor 0. + 1. årgang hører til i Klynge I, og her vil vi gerne
se jer til Åbent hus arrangementet.
Denne dag vil vi gerne vise Jer klynge I, hvor førskolen holder til. I vil få mulighed for at møde skoleleder Lars Aagaard Nielsen og indskolingsleder Mette Skov Lauritsen.
Vi serverer en kop kaffe og et glas saftevand, og børnene er velkommen til at lege i vores indskolingslokaler/SFO, mens I kan gå rundt og se vores lokaler og få en snak med ledelsen.
I 1A’s klasselokale vil der være en workshop med vores skolesekretær, hvor der er mulighed for at
få hjælp til den digitale indskrivning. Ved at medbringe Nem-id og barnets personlige oplysninger,
vil det være muligt at lave selve indskrivningen denne dag.
I vil efter indskrivningen modtage en invitation til forældremøde mandag d. 11. marts 2019
kl. 17.00 – 18.30, hvor vi vil orientere om børnenes skolestart i april på BillundSkolen.
Vi glæder os til at se Jer og til samarbejdet med Jer og jeres børn.

Med venlig hilsen
Lars Aagaard Nielsen
Skoleleder

Mette Skov Lauritsen
Indskolingsleder
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Praktiske oplysninger i forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse:
Indskrivningsperiode:
Indskrivning af elever til børnehaveklasse skal ske i perioden fra 3. til og med 11. januar 2019.
Forældre, der har samme adresse som eleven i Billund Kommune, skal foretage indskrivningen på
www.indskrivning.dk. Dette gælder, uanset om eleven ønskes indskrevet i distriktsskolen, en anden skole i eller udenfor kommunen eller der ønskes skoleudsættelse.
Evt. spørgsmål i forbindelse med den digitale indskrivning kan rettes til skolen.
Hvis eleven har adresse udenfor Billund Kommune, eller hvis eleven er anbragt i pleje eller på opholdssted, skal indskrivningen i stedet ske manuelt ved henvendelse til den ønskede skole.
BillundSkolen har rettet skriftlig henvendelse til de kommende elever i BillundSkolens distrikt
forud for indskrivningen.
Er du i tvivl om, hvilket skoledistrikt dit barn hører til, er du velkommen til at kontakte Børn- og
Ungeforvaltningen.
Der kan søges om tilladelse til, at et barn optages i en anden skole end distriktsskolen. Henvendelse rettes til den ønskede skole.
Hvem skal indskrives:
I børnehaveklasse indskrives børn, der fylder 6 år i 2019 og børn, der tidligere har fået udsættelse
med skolestarten. Anmodning om udsættelse af skolegangen rettes til skolelederen i det pågældende skoledistrikt.
Skolefritidsordning (SFO):
Ved indskrivning i de kommunale skoler skal børnene fra de kommunale børnehaver indmeldes i
skolernes førskole-SFO pr. 1. april 2019. Indmeldelse til førskole-SFO 1. april 2019 og dermed udmeldelse af børnehaven pr. 31. marts 2019 sker digitalt som en del af skoleindskrivningsproceduren.
Førskole-SFO slutter 31. juli 2019 og udmeldelsen sker automatisk.
Har dit barn brug for SFO fra og med 1. august 2019, sker tilmelding og valg af modul ligeledes
som en del af den digitale skoleindskrivningsprocedure.
Hvis barnet ønskes indskrevet i en anden skole end distriktsskolen, skal tilmelding til førskole-SFO
og SFO i stedet foretages på Digital Pladsanvisning via www.borger.dk eller www.billund.dk med
brug af Nem-id.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående er I meget velkommen til at kontakte skolesekretær Lene
Kinch-Jensen på skolens kontor, tlf. 72131702 eller mail lkj@billund.dk. I er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Indskolingsleder Mette Skov Lauritsen eller skoleleder Lars Aagaard Nielsen.

