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Indskrivning til skoleåret 2020-2021 
 
Nu er det tid til at indskrive dit barn til skole. 
 
Indskrivningen sker digitalt i november 2019 
Skoleindskrivningen er digital og foregår i perioden 4.-17. november 2019. 
 
Sådan indskriver du 
Du skal skrive dit barn ind via hjemmesiden www.indskrivning.dk hvor du 
logger ind med din NemID. Her finder du en vejledning og video, der viser 
hvordan du indskriver dit barn. Hvis du ikke har et NemID, kan du bestille det 
via www.nemid.nu. Du kan også søge hjælp til oprettelse af NemID hos 
borgerservice. Du skal huske at medbringe gyldig legitimation. 
 
Kort fortalt skal du gøre følgende omkring indskrivningen til skole: 
 

1. Gå ind på hjemmesiden www.indskrivning.dk  
2. Indskriv dit barn til skole ved at følge vejledningen. 

 
Fleksibel skolestart 
På Korup Skole, Lumby Skole, Stige Skole, Søhusskolen og Ubberud Skole er 
der fleksibel skolestart. Det betyder, at børnene ikke starter i skole på 
samme tidspunkt, men skolestarten sker løbende i kalenderåret 2020. 
 
Vil du vide mere om fleksibel skolestart, er du velkommen til at kontakte den 
enkelte skole. 
 
Privat- eller friskole 
Skal dit barn gå på en privat- eller friskole, skal du stadig indskrive dit barn, 
da Odense Kommune skal registrere alle skolepligtige børn. 
 
Hvordan vælges en anden skole end distriktsskolen? 
Ønsker du dit barn indskrevet på en anden skole end distriktsskolen, skal du 
under indskrivningen vælge den skole, du ønsker, dit barn skal gå på. 
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Vær opmærksom på reglerne for frit skolevalg. Ønsker du en anden skole 
end distriktsskolen, kan det kun opfyldes, hvis der er på plads på skolen. 
 
Du kan læse mere om frit skolevalg på: www.odense.dk/skolestart 
 
Tilmelding til SFO 
Tilmeldingen foregår digitalt via Odense Kommunes hjemmeside. Du vil 
modtage nærmere information fra skolen.  
 
Automatisk udmeldelse af børnehuset 
I forbindelse med at dit barn starter i skole, bliver barnet automatisk 
udmeldt af børnehuset. 
 
Vi glæder os til at byde dit barn velkommen i skole. 
 
Venlig hilsen 
 
Nikolaj Juul Jørgensen 
Skolechef 
 

http://www.odense.dk/skolestart

