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Kære forældre 

 

I 2021 fylder dit barn 6 år. Det betyder, at hverdagen i børnehaven slutter, og et nyt 

kapitel begynder i skolen og skolefritidsordningen (SFO). 

 

Skolerne i Herlev Kommune er inddelt i skoledistrikter efter bopæl og dit barn er 

tilknyttet Herlev Byskole. 

 

Indskriv dit barn til skole 
Du kan indskrive dit barn til skole mellem den 2. november 2020 og den 23. 

december 2020 via https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning. 

Her indskriver du samtidig dit barn til SFO med start den 1. maj 2021. Dit barn 

bliver automatisk udmeldt fra børnehaven den 30. april 2021. 

 

Åbent hus arrangementer på skolerne 

Skolerne i Herlev har besluttet, at de planlagte åbent hus arrangementer, skal 

afvikles på en anden måde. Ændringen skyldes det høje smittetryk og deraf ønsket 

om at minimere smitterisikoen. Åbent hus på skolerne erstattes af et tilbud om 

informationssamtaler. 

Det vil på skolernes hjemmeside fremgå, hvem man skal kontakte hvis man ønsker 

en informationssamtale. https://herlevbyskole.aula.dk/ 

 

Perioden for skoleindskrivning er forlænget og du kan nu skrive dit barn op til skole 

fra den 2. november til og med den 23. december 2020. 

 

Valg af anden skole eller privatskole 
Hvis du ønsker, at dit barn skal indskrives på en anden skole i Herlev end 

distriktsskolen, kan du ansøge om dette, når du indskriver dit barn. 

Ansøgningen bliver behandlet efter reglerne om frit skolevalg, som du kan læse 

mere om på https://herlev.dk/borger/boern-unge-og-familie/skole/indskrivning-til-

skole. Du får besked senest den 5.februar 2021 i forhold til om ønsket om anden 

skole er imødekommet. 

 

Hvis dit barn skal indskrives på privatskole, skal du angive dette via https://tea-

f.tabulex.net/Webindskrivning. Hvis der ikke er SFO fra 1. maj i det ønskede 

privatskoletilbud, kan dit barn fortsætte i børnehave indtil den 31. juli 2021. Dette 

kræver, at du sender dokumentation, der viser, at dit barn er optaget på en 
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privatskole. Du skal sende dokumentationen til pladsanvisningen via digitalpost fra 

www.borger.dk. Bemærk, at hvis der ikke er fremsendt dokumentation på, at dit 

barn er optaget på en privatskole inden 1. februar 2021, vil dit barn automatisk blive 

udmeldt børnehaven den 30. april 2021. 

 

Er mit barn skoleparat? 
Eventuel udsættelse af skolestart sker på baggrund af en individuel vurdering af dit 

barns udvikling og skoleparathed. 

 

Daginstitutionslederen udarbejder, i samarbejde med jer som forældre og det 

pædagogiske personale i institutionen en ansøgning om udsat skolestart. Ved behov 

inddrages PPR og tale- og hørekonsulenter. Ansøgningen sendes til skoleledelsen 

på distriktsskolen, som står for den endelige vurdering og godkendelse.  

Hvis I overvejer at udsætte jeres barns skolestart til sommeren 2022, skal I tage 

kontakt til lederen i jeres barns dagtilbud.  

 

Hvis jeres barn går i daginstitution i en anden kommune end Herlev, og I ønsker 

eller jeres barns institution anbefaler en skoleudsættelse, skal I kontakte PPR 

(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Herlev Kommune enten via digital post på  

www.borger.dk eller på telefon: 4452 5650. 

 

Få mere at vide om skolestart og skolerne 
På https://herlev.dk/borger/boern-unge-og-familie/skole/indskrivning-til-skole kan 

du læse mere om skolestart. 

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Herlev Byskole, 

herlevbyskole@herlev.dk eller ved at ringe til tlf. 4452 5626. 

 

Vi glæder os til at byde dit barn velkommen på Herlev Byskole. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Hanne Hansen 

Skoleleder 

Herlev Byskole 

 

 

Bilag vedlagt vedrørende oplysning om Herlev Kommunes behandling af jeres 

personoplysninger. 
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