RØDDING SKOLE

Et godt lære- og værested
Rytterdam 9 – 6630 Rødding – TLF. 7996 5840
www.roedding-skole.aula.dk
roeddingskole@vejen.dk

Rødding, den 29. oktober 2021

INDSKRIVNING TIL SKOLESTART
AUGUST 2022
Indskrivningen til skolestart august 2022 åbner 1. november.
På Rødding Skole og i Lintrup Børnecenter er vi optaget af, at alle vores børn er
glade for at gå i skole, da vi ser trivslen som fundamentet for at lære.
Hos os har I mulighed for at vælge mellem den lille og den store skole, da vi både
har et børnecenter i Lintrup og en skole i Rødding. I børnecentret i Lintrup går
der ca. 65 børn i skolen fra 0. – 6. klasse og i Rødding er der ca. 500 børn fordelt
fra 0. – 9. klasse.
Vi er i gang med en masse spændende tiltag for at gøre vores skoler endnu bedre.
I Lintrup er alle skolens rum blevet indrettet med nye og spændende møbler og i
Rødding er vi i fuld gang med at udvikle vores
læringsmiljøer både ude og inde.
Vi håber, at vil indskrive jeres barn hos os i
enten Lintrup eller Rødding, da vi er sikre på, at
vi kan tilbyde jer og jeres barn et fantastisk
skoleforløb, der både tager hensyn til den
enkelte og til fællesskabet.
I vil i slutningen af november/start december få
tilsendt en film om vores skoler, som vil fortælle
jer mere om, hvem vi er.
I kan også læse om vores skoler på vores
hjemmeside https://roedding-skole.aula.dk/
Tvivler du/I, hvilken skole I skal vælge, er I altid
velkomne til at kontakte os, så vi kan tage en
snak om jeres barn m.v.
Indskrivningen åbnes den 1. november 2022 og foregår digitalt. Se vejledningen
på næste side.
Sidste frist for indskrivning er den 7. januar 2022.
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Kom hurtigt i gang med
Digital indskrivning til førskole og skolestart
Indskrivning til skolestart åbner den 1. november 2021.
Indskrivning til skolestart:
1. Log på skolestart med NemID.
2. Udfyld felterne med alle nødvendige oplysninger vedrørende dit barns
indskrivning til skolestart i skoleåret 22/23.
3. På sidste skærmbillede trykkes ”Send”, hvorefter en kvittering for
indskrivningen sendes til den e-mail, du har opgivet.
Indskrivning til førskole:
1. Log på førskole med NemID
2. Tryk på ”førskole/SFO” i øverste bjælke og følg anvisningerne
Når dit barn er indmeldt i førskolen, er det automatisk udmeldt af
daginstitutionen (dette gælder dog ikke private daginstitutioner).
Indmeldelse til SFO kan gøres på et senere tidspunkt, eventuelt når barnet
slutter i førskolen. Førskolebarnet har mulighed for at benytte SFO’ens tilbud
mandag til torsdag kl. 06.15-17.00 og fredag til kl. 16.00.
Har du yderligere spørgsmål i forhold til indskrivningen, kan du/Ifølge linket,
hvor I finder de samlede informationer vedr. skoleindskrivning
Mange hilsner fra
Ledelsesteamet på Rødding Skole og Lintrup Børnecenter
Michael Nielsen
Helle Agerskov Høffner
Henriette Rask

