Deadline – vigtige datoer

Kære forældre

Indskrivning i skole: Senest 11/1-2019

Dit barn fylder 6 år i 2019 og skal begynde i
børnehaveklassen efter sommerferien.

Ikke samboende forælder godkender skolevalget:
Senest 31/1-2019

Tilmelding til glidende overgang: Senest den 28/2-2019
Indskriv dit barn
Du indskriver dit barn på https://indskrivning.dk/
Du logger på med dit NemID og udfylder alle felter.
Skolen får dine indberettede data og danner et
stamkort til dit barn.
Indskrivningen skal ske i perioden: 1. december 2018 til 11. januar 2019.
Samboende/ikke samboende forældre
Der er kun én forælder, der kan indskrive barnet. Denne forælder skal bo sammen med barnet. Hvis du ikke
bor sammen med dit barn, modtager du en kvittering i E-Boks, når dit barn er indskrevet. Du skal nu
godkende skolevalget inden 31 januar 2019.
Du har søgt om skoleudsættelse
Du logger på https://indskrivning.dk/ med dit NemID og sætter et flueben i boksen ”Ansøgning om
udsættelse af skolestart”.
Vi behandler din ansøgning og giver dig besked senest i uge 1 i E-Boks.
Du bor i et andet skoledistrikt i Kolding Kommune
Du logger på https://indskrivning.dk/ med dit NemID. Du vælger Vester Nebel Skole og skriver en
begrundelse for dit valg.
Du kan forvente svar på din ansøgning omkring 1. marts 2019.
Du bor i Vejle Kommune
Du kontakter skolens kontor på telefon nr. 79 79 77 40 og dit barn bliver skrevet på venteliste.
Du kan forvente svar omkring 1. marts 2019.
Frit skolevalg
Du ønsker en anden skole til dit barn, herunder privatskole. Du logger på https://indskrivning.dk/ med dit
NemID og angiver hvilken anden skole, du ønsker dit barn indskrevet på. Bemærk at du selv skal tage
kontakt til privatskoler.
Glidende overgang
Vester Nebel SFO har glidende overgang for kommende skolebørn fra 1. april 2019. Du logger på
www.mitkolding.kolding.dk med dit NemID eller via app’en MitKolding og udmelder dit barn fra
daginstitutionen og indmelder dit barn til Vester Nebel Skole SFO og GLO samme sted. Indmeldingen skal
være foretaget inden 28 februar 2019.
Vær opmærksom
Du skal både indskrive dit barn i skole og tilmelde dit barn til glidende overgang.
Du er meget velkommen til at ringe til os på 7979 7740, hvis du har spørgsmål.
Du kan også læse meget mere om skolestart og indskrivningen på www.kolding.dk/skolestart
Venlig hilsen
Martin Bredthauer
Skoleleder
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