
   
 

 
 
 
 
 
 
Kære forælder 
 
Nu skal dit barn snart begynde i skole, og vi glæder os til at byde jer velkommen.  
  
Vælg skole 
Dit barn er bosat i det fælles skoledistrikt i Ørestad, hvor Kalvebod Fælled Skole, Skolen på 
Hannemanns Allé og Ørestad Skole er distriktsskoler. I er sikret en plads på en af skolerne i 
det fælles skoledistrikt. Hvis du ønsker, at dit barn skal optages på en skole i det fælles sko-
ledistrikt, skal du under indskrivningen angive dine skoleønsker i prioriteret rækkefølge. Du 
kan læse mere om det fælles skoledistrikt på https://www.kk.dk/faelles-skoledistrikt-oere-
stad. 
 
Der er frit skolevalg i Danmark. Derfor kan du også vælge at skrive dit barn op til en plads på 
en anden folkeskole end skolerne i det fælles skoledistrikt. 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 en af di-
striktsskolerne. 
 
 

8. november 2021 
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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. 
 
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 
 
Kalvebod Fælled Skole 
Else Alfeltsvej 2, 2300 København S 
Tlf. 82 56 69 90 
kfs@buf.kk.dk 
https://kfs.aula.dk/ 
 
Skolen på Hannemanns Allé 
Ørestads Boulevard 218, 2300 København S 
Tlf. 82 56 69 90 
sph@kk.dk 
https://sph.aula.dk/ 
 
Ørestad Skole 
Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S 
Tlf. 35 30 23 10 
oerestadskole@buf.kk.dk 
https://oerestadskole.aula.dk/ 
 

 

Læs orienteringen om skoleindskrivning på engelsk på http://www.kk.dk/skoleindskrivning   
Læs orienteringen om skoleindskrivning på polsk på http://www.kk.dk/skoleindskrivning  
Læs orienteringen om skoleindskrivning på mandarin på http://www.kk.dk/skoleindskrivning  
Læs orienteringen om skoleindskrivning på urdu på http://www.kk.dk/skoleindskrivning  
Læs orienteringen om skoleindskrivning på arabisk på http://www.kk.dk/skoleindskrivning  
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