
INDSKRIVNING SKOLEINTRO SAMT BØRNEHAVEKLASSE 2023-2024 
 

 

Du modtager dette brev, fordi dit barn har alderen til at begynde i skole næste år.  

Den 1. april starter børnene i SFO på ”skoleintromodul” og den 1. august starter dit barn i børnehaveklassen. 

Ønskes SFO efter 1. august vælges et nyt SFO modul. 
 

Dit barn skal være indskrevet i såvel Skoleintro som skole senest den 3. december 2022.  

 

 

 

 

 
 

Pr. 1. april: 

 Under overskriften: ”Indmeld i Førskole fritidsordning” skal du vælge din skoles SFO.                                         

Herunder vælges modul INTROHE (Skoleintro Heldags) eller INTRODE  (Skoleintro Deltid) med op-

start pr. 1. april. Hvis du vælger deltid skal barnet hentes kl. 13.00. 

Pr. 1. august: 

 Under overskriften: ”Indmeld i fritidsordning” skal du vælge din skoles SFO.                                                   

Herunder vælges SFOMORG (Morgenmodul) SFOEFTE (Eftermiddagsmodul) eller SFOHELD 

(Heldagsmodul) med opstart i august.               

Læs om moduler m.v. på thisted.dk under SFO eller ring til LMJ tlf. 9917 2086. 

Når du har indmeldt dit barn i Skoleintro bliver dit barn automatisk udmeldt af børnehaven.  
 

Er du i tvivl vedrørende indskrivning af dit barn, er du velkommen til at kontakte din lokale skole 

Skolerne vil senere invitere børn og forældre til et orienterende møde om skolestarten.  

 

H U S K  

Folkeskolernes Dag den 2. november 2022, hvor du kan besøge din folkeskole.  

Se mere på skolernes hjemmeside eller på thisted.dk. - Information er vedhæftet i dette brev.  

 

Med venlig hilsen  

Thisted Kommune - Undervisning og Dagtilbud  

 Du skal indskrive dit barn på følgende link: http://indskrivning.dk/ ved brug af NemID.  

Linket vil også være at finde på skolens hjemmeside samt på www.thisted.dk  

Du skal registrere dit barn via linket uanset om barnet ønskes indskrevet i en kommunal folkeskole,             

en friskole eller hvis barnet skal vente med at begynde i skole.  

Hvis du vælger friskole, skal du yderligere selv kontakte friskolen.  

TIDLIG/SEN SKOLESTART 

 Undervisningspligten træder i kraft i august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år.  

Der kan også være tale om, at skolestarten påbegyndes tidligere eller senere:  

 At begynde tidligere:  

 Børn, der fylder 5 år inden den 1. oktober 2023, kan optages i børnehaveklassen, hvis foræl drene 

 beder om det, og barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen. Der skal ske en individuel 

 vurdering af barnet, inden det kan besluttes, at skolestarten fremrykkes.  

 At begynde senere:  

 Det er muligt at udsætte dit barns skolestart, hvis du anmoder om det, og en individuel vurdering    

 af barnet taler herfor.  

https://indskrivning.dk/default.aspx
https://www.thisted.dk/

