
 

 

 

«Modtager_fornavn» «Modtager_efternavn» 

«Modtager_adresse» 

«Modtager_postnummer» «Modtager_by» 

 

 

 

 

Kære forælder til «Barn_fornavn» «Barn_efternavn» 

 

Nu skal dit barn snart begynde i skole, og vi glæder os til at byde jer velkommen.  

  
Vælg skole 
Dit barn hører til en skole (distriktsskole), som er bestemt ud fra dit barns adresse. I er altid 
sikret en plads på dit barns distriktsskole. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside 
«Skole_webadresse». 
 
Der er frit skolevalg i Danmark. Derfor kan du også vælge at skrive dit barn op til en plads på 
en anden folkeskole end distriktsskolen. Dit barn får kun tilbudt en plads på en anden skole, 
hvis skolen har ledige pladser.  
 
Læs evt. svarene på de mest almindelige spørgsmål om skoleindskrivning på 
https://www.kk.dk/skoleindskrivning. 

 

Vælg om du ønsker en plads i fritidsinstitution til dit barn 

I Københavns Kommune er der tilknyttet en fritidsinstitution til hver skole. Dit barn er altid 

sikret en plads på den fritidsinstitution, som er knyttet til den skole, dit barn skal starte på. 

Hvis du ønsker en plads, skal du angive dette samtidig med, at du skriver dit barn ind i 

skole.    

 

Hvornår og hvordan skal du skrive dit barn ind i skole og fritidsinstitution? 

Indskrivningen foregår via den digitale selvbetjeningsløsning på www.kk.dk/skoleindskriv-

ning. Her skal du afgive dit skoleønske, og om du ønsker en plads til dit barn i fritidsinstitu-

tion. 

  
Du kan skrive dit barn ind fra: 

 

mandag den 8. november 2021 til søndag den 28. november 2021  

 

For at du kan skrive dit barn ind i skole og fritidsinstitution, kræver det, at du har samme 

bopælsadresse, som dit barn.  

 

Har du brug for hjælp til at skrive dit barn ind, kan du henvende dig hos os på skolen. 

 

Skal dit barn ikke starte i en folkeskole i Københavns Kommune? 

Hvis dit barn ikke skal starte i en folkeskole i Københavns Kommune, skal du angive dette 

samt årsagen via selvbetjeningsløsningen her: https://indskrivning.dk/indskrivning/lo-

gin.aspx?s1=996996. 

8. november 2021 
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Hvornår får I besked? 

Du får besked i slutningen af januar om, hvilken skole dit barn skal gå på. Du vil få et brev i 

din digitale postkasse via Borger.dk eller e-Boks fra den skole, som dit barn har fået plads 

på. 

 

Med venlig hilsen 

 

«Skole_navn» 

 
«Skole_adresse» 
«Skole_postnr» «Skole_by» 
«Skole_telefonnummer» 
«Skole_webadresse» 
 
 
 
 
 
 
You find the information on school registration in English on www.kk.dk/skoleindskrivning 

 

Warbixinta ku saabsan diiwaan gelinta iskuulka oo soomaali ku qoran, waxaad ka 

akhrisan kartaa boggan: www.kk.dk/skoleindskrivning 

 

Türkçe dilinde okula kayıt hakkında bilgilendirme ile ilgili bilgiyi buradan okuyabilirsiniz 

www.kk.dk/skoleindskrivning 

 

  ھیں۔ڑپ مزید ںیم ردور اک رجاپ  www.kk.dk/skoleindskrivning ےئے لک وماتمعل کی ےنرواک جدرانکا ا نام ںیم کولس

 

 www.kk.dk/skoleindskrivning على ةیبرعال لغةبال مدرسةال ل فيیتسجلبا لمتعلقةومات امعلال ةءك قرانكمی
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