
 
   

 
Spørgsmål om praksis for kommunikation til begge 
forældre
 

Kære Rasmus

Du har den 5. maj 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om 
praksis for kommunikation til begge forældre:

Jeg har hørt fra flere forældre til børn, der skal starte i skole, at det kun 

er den ene forælder, der har modtaget den praktiske information vedr. 

opstart i KKFO. Det gælder både et forældrepar, der bor sammen, og et 

skilt par med delt forældremyndighed. Hvordan kan det være, at 

kommunen ikke sender digital post til begge forældre, men forudsætter, 

at de taler sammen? Det gør de fleste, men dem der har et dårligt 

samspil vil muligvis misse viden om fx. at sætte dagen af til at indkøre 

barnet første dag. Det går ud over de børn, der i forvejen er dårligt 

stillede pga. knas på hjemmefronten, hvad enten det er skilte forældre 

eller ej. Hvilke overvejelser gør forvaltningen sig i den anledning?

 

Besvarelse

Det er skolerne/KKFO´en, der har ansvar for at udsende velkomstbreve 
til de nye forældre. Praksis er, at nogle KKFO’er får hjælp fra 
skolesekretærene til udsendelse via Aula, mens andre KKFO’er får hjælp 
fra Pladsanvisningen til udsendelse via Pladsanvisningens fagsystem. 
Pladsanvisningens fagsystem er opsat til 0-5 års området, hvor breve 
går til bopælsforælderen. Her vil brevet således ikke gå til en 
forældremyndighedsindehaver uden bopæl sammen med barnet. I 
Aula kan KKFO´en godt sende information til 
forældremyndighedsindehavere, også selvom forældre ikke deler 
bopæl.

Forvaltningen vil i forbindelse med næste års skolestart sikre, at 
KKFO’erne henvises til at bruge Aula og instruere i rammerne for 
udsendelse, så begge forældremyndighedsindehavere fremover 
modtager velkomstbreve fra KKFO’en.

11-05-2022

Sagsnummer I F2 
2022 - 7060
 
Dokumentnummer i F2 
1330260
 
Sagsnummer i eDoc 
2022-0148141
 

 
Center for Politik og HR 
Ledelsessekretariatet 
Rådhuspladsen 1 1550 
København V
 
EAN-nummer 
5798009382160
 

Center for Politik og HR 
Børne- og Ungdomsforvaltningen
  

 
Rasmus Steenberger (F)


	Spørgsmål om praksis for kommunikation til begge forældre
	Besvarelse


