Til forældre med børn i den kommende 0. klasse på Resenbro Skole!
Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun snart skal begynde i 0. klasse.
Indskrivning til skolen er i fra 11. december 2017 til den 21. januar 2018.
Indskrivning
Indskrivning til børnehaveklasse foregår
digitalt på nettet. Indskrivningen kan du
finde på
www.indskrivning.silkeborgkommune.dk
eller via www.borger.dk. I den medsendte
vejledning kan du læse om, hvordan du
skal gøre. Den digitale indskrivning
kræver NemID. Se hvordan du bestiller et
NemID i den medsendte vejledning. Dit
barn kan også blive tilmeldt SFO ved den
digitale indskrivning. Der er et link til SFO
tilmeldingen til sidst i
indskrivningssystemet, hvor du også kan
finde en vejledning.
I forbindelse med indskrivningen vil vi
gerne invitere interesserede forældre
til et informationsmøde på skolen
torsdag den 18. januar kl. 16.30. På
mødet vil vi fortælle om skolen –
undervisningsdelen og fritidsdelen,
om skoleparathed og om dagligdagen
i 0. klasse. Vi slutter senest kl. 18.00.
I er velkomne til at kontakte Resenbro Skole inden den 21. januar, hvis I gerne vil
have en nærmere samtale om f.eks. barnets modenhed eller andre spørgsmål, som
det kan være rart at have svaret på inden indskrivningen.
Frit skolevalg
Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, skal du søge
om det gennem den digitale indskrivning. Børn fra andre skoledistrikter optages efter
reglerne i styrelsesvedtægten for kommunens skoler.
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Se www.indskrivning.silkeborgkommune.dk i boksen om frit skolevalg. Du vil hurtigst
muligt og senest i løbet af marts måned få besked, om dit barn er optaget på den
søgte skole.
Privatskole
Det er vigtigt, at du
benytter den digitale
indskrivning til at fortælle
Skoleafdelingen om jeres
valg. Det vil hjælpe den
lokale skole, at du taster
jeres skolevalg ind i
systemet, da skolen ellers
skal bruge tid på at
kontakte forældre, som den
ikke har hørt fra. Vær
opmærksom på, at du selv
skal kontakte den private
skole for indskrivning til
denne.
Ansøgning om skoleudsættelse
Du skal søge om skoleudsættelse gennem det digitale indskrivningsmodul. Du får svar
på din ansøgning af den lokale skoleleder senest 1. marts. Læs mere om
skoleudsættelse på www.indskrivning.silkeborgkommune.dk
Hvis I ikke har adgang til internettet, kan I få hjælp til at skrive jeres barn ind i
skolen. I formiddagstimerne kan vi hjælpe jer på Resenbro Skoles kontor, eller I kan
få hjælp i Borgerservice på Rådhuset, Søvej 1 i Silkeborg. Husk at medbringe NemID.
Vi glæder os til at se jer den 18. januar.

Med venlig hilsen
Rikke Skjoldan Kjær
Skoleleder
Resenbro Skole
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