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Skolestart i Mariagerfjord 

Kommune 2019 

En informationspjece om skolestart 
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Skoleindskrivning 2019-2020 

Skoleindskrivningen foregår i 

uge 1, uge 2 og uge 3 som 

web-indskrivning på hjemme-

siden www.indskrivning.dk. 

Man logger på ved hjælp af 

NemID eller digital signatur. 

Børnehaveklassen er obligato-

risk og skal påbegyndes i det 

år, barnet fylder 6 år. 

Det betyder, at: 

• børn, der er født i 2013, opta-

ges i børnehaveklassen i au-

gust 2019 

• børn, der fylder 5 år inden 1. 

oktober 2019, kan komme i 

børnehaveklasse i august 

2019, hvis de må antages at 

kunne følge undervisningen i 

børnehaveklassen med hen-

blik på at kunne gå i 1. klasse 

året efter. 

Skolerne udsender inden jule-

ferien informationsmateriale til 

børn i eget skoledistrikt. Skole-

fagenheden bekendtgør skole-

indskrivningen i de lokale dag-

blade i uge 51 og uge 52 og 

på Mariagerfjord Kommunes 

hjemmeside. I tvivlstilfælde 

kan man altid kontakte og få 

hjælp hos den lokale børneha-

ve, skole eller skolefagenhe-

den. 

Udsættelse af skolestart 

Forældre kan søge om udsæt-

telse af undervisningsstart i 

børnehaveklassen et år, når 

det begrundes i barnets udvik-

ling. Afgørelser om udsættelse 

af skolestart træffes af Skole-

fagenheden på vegne af Kom-

munalbestyrelsen. Afgørelsen 

træffes på baggrund af foræl-

drenes ansøgning og er en 

individuel vurdering. 

En godkendelse betinges af, 

at barnet er optaget i en bør-

nehave. Afgørelsen kan ikke 

ankes  



3 

 

Ansøgning om skoleudsættel-

se sker ved web-

indskrivningen og derefter ved, 

at forældrene indsender en 

begrundet ansøgning. 

Ansøgningsprocedure 

Ansøgningsskema udfyldes på 

Mariagerfjord Kommunes 

hjemmeside af forældrene.  

Ansøgningsskemaet hedder 

"Ansøgning om skoleudsættel-

se" 

Efter forældrene har udfyldt 

skemaet sendes det elektro-

nisk til Børnehaven.  

Børnehaven skal derefter ud-

fylde en indstilling på skemaet. 

Indstillingen påføres en pæda-

gogisk handleplan for, hvor-

dan man vil arbejde pædago-

gisk med barnet i børnehaven 

det kommende år. 



4 

 

• Handleplanen udarbejdes af 

børnehaven i samarbejde med 

forældrene. 

• Ansøgningen med påført 

handleplan skal være Skole-

fagenheden i hænde senest 

den 1. februar 2019. 

• Skolefagenheden afsender 

senest den 11. februar svar til 

forældrene, børnehaven og 

skolen, om ønsket kan imøde-

kommes. 

Skolefritidsordning 

Du kan melde dit barn ind i 

SFO på Kommunens hjemme-

side under punktet Folkeskoler

-Skolestart-Indskrivning-Digital 

Pladsanvisning. 

Ansøgning om anden skole 

end distriksskolen 

Forældrene kan søge om en 

anden skole end distriktssko-

len til deres barn. Ansøgning 

foregår ved web-

indskrivningen. Forældrene 

begrunder deres ønske bl.a. 

med oplysning om evt. sø-

skende, der går på den ønske-

de skole. Den ansøgte skole 

sender senest den 22. februar 

svar til forældrene og distrikts-

skolen, om ønsket kan imøde-

kommes. 

Optagelse på den ønskede 

skole er afhængig af, om der 

er plads i klassen. 

• I skoler med 1 børnehave-

klasse er der plads til max. 24 

elever 

• I skoler med 2 børnehave-

klasser er der plads til max. 50 

elever 

• I skoler med 3 børnehave-

klasser er der plads til max. 76 

elever. 
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Såfremt der er flere ansøgere 

end pladser anvendes følgen-

de prioritering: 

• Kommunens egne borgere 

går forud for andre 

• Søskende til elever på sko-

len går forud for andre 

• Nærmere boende går forud 

for fjernere boende 

• Lodtrækning, når ovennævn-

te objektive hensyn ikke fører 

til en prioritering. 

Skolechefen kan undtagelses-

vis dispensere fra ovenståen-

de regler, hvis særlige grunde 

taler herfor. 
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Mariagerfjord Kommune 
Ndr. kajgade 1 
9500 Hobro 
Telefon: 97 11 30 00 
www.mariagerfjord.dk 


