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D. 13. oktober 2022 

Invitation til informationsmede om skolestart 

Kære forældre 

Jeres barn har nu den alder, hvor skolestarten skal begynde til august 2023. 

Folkeskoleloven foreskriver, at et barn som hovedregel optages i børnehaveklassen det år, hvor barnet fylder 

6 år. 

Indskrivningen foregår elektronisk. Det betyder, at I skal indskrive jeres barn på nettet på følgende link: 
www.aarhus.dk/skoleindskrivning 

Til indskrivningen skal MitID benyttes. 

Indskrivningen kan kun ske i perioden fra d. 3. oktober 2022 — 6. januar 2023 (begge dage inkl.) 

På kommunens hjemmeside kan I læse mere om indskrivningen, skolerne og skolestarten. 
(www.aarhus.dk/skolestart) 

I indskrivningsperioden inviterer vi jer til et informationsmøde om skolestarten. Mødet — som kun er for 
voksne — afholdes torsdag d. 8. december kl. 16.30 — 17.30 i børnehaveklassernes lokaler (indgang 8) 
indgang fra Næshøjvej, se plantegning. 

På mødet vil der blive orienteret om Næshøjskolen, børnehaveklassens hverdag, SFO-tilbuddet og 
overgangssamarbejdet med børnehaverne. Derudover vil der blive mulighed for at stille spørgsmål til både 
skolen og til indskrivningen. 

Er der behov for hjælp eller vejledning til indskrivningen, kan skolens kontor kontaktes. 

Næste aktivitet bliver et åbent hus-arrangement som afholdes tirsdag d. 18. april 2023 kl. 15-17, hvor I alle 
— sammen med jeres skolesøgende barn — bliver inviteret på besøg i børnehaveklassen. Der vil det være 
muligt at tale med børnehaveklasselederne, SFO-pædagogerne og skolens ledelse. Vi håber, I alle får tid til at 
kigge forbi. 

Tirsdag d. 6. juni 2023 kl. 16 — 18 bliver I inviteret til det 1. forældremøde i den klasse jeres barn skal gå i 

(uden børn) 

Hvis I har spørgsmål til os om processen eller andre problemstillinger, er I naturligvis meget velkomne til at 
kontakte os. 

På skolens vegne 

Lars Mølgaard & Merete Milvertz 

Skolens ledelse 

Gl. Stillingvej 424, 8462 Harley J - Tlf. 87 13 96 80 nae@mbu.aarhus.dk www.naeshoejskolen.dk
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