Velkommen til folkeskolen i Rudersdal Kommune

Kære forældre
Dit barn har nu nået en alder, hvor det skal begynde i børnehaveklasse.
Undervisningspligten indtræder i det år, hvor barnet fylder 6 år. Den
digitale skoleindskrivning er åben fra mandag d. 19. november til og med
søndag d. 2. december 2018 på www.rudersdal.dk/skoleindskrivning.
Folkeskolerne i Rudersdal Kommune har skoler med en af landets
højeste elevtrivsel og faglige resultater. Skolerne ønsker fortsat at
udvikle dette og arbejder dagligt med at skabe en skole, hvor alle elever
lykkes og indgår i et lærende fællesskab.
Hvor skal mit barn gå i skole?
Undervisningsministeriet har godkendt en forsøgsordning med 3
skoledistrikter i Rudersdal Kommune for skoleårene 2017/2018 og
2018/2019. Rudersdal Kommune har søgt om forlængelse af ordningen,
men har endnu ikke fået Undervisningsministeriets godkendelse.
Det betyder, at dit barn enten indskrives efter den gamle model med 12
skoledistrikter eller efter den nye model med 3 skoledistrikter, hvis
Rudersdal Kommune får Undervisningsministeriets godkendelse.
Uanset hvilken model som er gældende, så vil Rudersdal Kommune
altid forsøge at imødekomme flest mulige forældreønsker i forhold til
optagelse på en bestemt skole indenfor de af Kommunalbestyrelsen
godkendte kriterier. Den endelig klassedannelse bliver besluttet af
Børne- og Skoleudvalget på mødet i februar måned 2019.
Vi vil i dette brev informere om de to modeller. Vi vil på kommunens
hjemmeside skrive, hvis der kommer en godkendelse fra
Undervisningsministeriet, inden der træffes afgørelse om
klassedannelse.
Uanset hvilken model som bliver gældende, følger Rudersdal Kommune
afstandskriteriet for 0. klasse, som angivet i folkeskoleloven. Det
betyder, at ingen elever skal ved indskrivningen til børnehaveklasse
have mere end 2,5 kilometer til skole, med mindre forældrene selv har
ønsket det eller man bor mere end 2,5 km fra den nærmeste
distriktsskole. Der tages udgangspunkt i barnets folkeregisteradresse.
Frit skolevalg
Efter lovgivningen har du mulighed for at søge en hvilken som helst
skole til dit barn. Om dit barn kan komme ind på den ønskede skole,
afhænger af antallet af ledige pladser på skolen og antallet af ansøgere.
Fordelingen vil ske på baggrund af dine ønsker og ud fra politisk
vedtagne kriterier. Disse kan findes på
www.rudersdal.dk/skoleindskrivning.

Skoledistrikter
Den gamle model
I Rudersdal Kommune er der 12 folkeskoler. Hver skole har sit
skoledistrikt. Barnet hører på baggrund af bopælsadresse til en bestemt
skole – barnets distriktsskole. Et barn med bopæl i skoledistriktet har
altid krav på at få en plads på den tilknyttede distriktsskole.
Børne- og Skoleudvalget kan foretage mindre distriktsomlægninger i
forlængelse af den årlige indskrivning, hvis der er ekstraordinære store
udsving i elevtallet i et enkelt år.
Den nye model
Undervisningsministeriet har godkendt en forsøgsordning med 3
skoledistrikter i Rudersdal Kommune. Ændringen er sket for at sikre
optimale rammer for en stabil klassedannelse, hvor der tilstræbes en
mere ensartet klassestørrelse på tværs af skolerne. Det betyder, at
barnet ikke hører til en bestemt skole, men i stedet sker indskrivningen
ud fra forældrenes skoleønsker og skolernes kapacitet inden for et af de
tre skoledistrikter.
De 3 skoledistrikter består af følgende skoler:
Grunddistrikt Nord
Birkerød

Grunddistrikt Vest
Holte/Søllerød

Grunddistrikt Øst
Trørød/Vedbæk/Nærum

Birkerød Skole
Bistrupskolen
Toftevangskolen
Sjælsøskolen
Høsterkøb Skole

Dronninggårdskolen
Ny Holte Skole
Skovlyskolen
Vangeboskolen

Nærum Skole
Trørødskolen
Vedbæk Skole

Hvad betyder de tre skoledistrikter for dit barn?
Dit barn vil være sikret optagelse på en af skolerne i det grunddistrikt, du
bor i. Ved den kommende klassedannelse vil det blive sikret, at flest
mulige børn optages på den ønskede skole.
Fordelingen vil ske på baggrund af jeres ønsker og ud fra politisk
vedtagne kriterier. Disse kan findes på
www.rudersdal.dk/skoleindskrivning.
Kommunen forventer ikke, at ændringen medfører lange afstande for
eleverne mellem bopæl og skole, da vi tilstræber at tilbyde dit barn en
skole i geografisk nærhed af jeres hjem.
De tre skoledistrikter har et begrænset geografisk opland. Det giver dig
sikkerhed for, at dit barn optages på en skole indenfor en begrænset
afstand fra hjemmet. Søger du om optagelse på en skole, mere end 2,5
km fra jeres hjem, skal du selv sørge for transport, med mindre
kommunen ikke kan tilbyde en skole tættere på jeres hjem.
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Digital indskrivning
Vær opmærksom på, at kun forældre med forældremyndighed kan
indskrive et barn via den digitale indskrivning. Uanset om du vælger en
folkeskole eller en privatskole til dit barn, er det vigtigt, at dit valg bliver
registreret i den digitale indskrivning.
Forældre uden adgang til internettet kan henvende sig til en af skolernes
kontorer og få hjælp til indskrivningen.
Ved indskrivningen er der også tilmelding til skolefritidsordning (SFO),
der er et forældrebetalt fritidstilbud. Det sker via link på
www.rudersdal.dk/skoleindskrivning
Kontakt skolerne
Hvis du har spørgsmål om indskrivningen, skal du kontakte den skole,
hvor du som første prioritet ønsker barnet optaget. Du kan se skolernes
adresser og telefonnumre på www.rudersdal.dk/findskole.
Skolerne har lagt information om skolestart på deres hjemmesider, hvor
du kan læse svar på hyppigt stillede spørgsmål om fx overgangen fra
børnehave til skole, sikker skolevej og madordning. Alle skolerne holder
orienteringsmøder i november 2018. Du kan finde flere oplysninger på
den enkelte skoles hjemmeside og på
www.rudersdal.dk/skoleindskrivning.
Fra børnehave til SFO i maj 2019
Kommende elever til børnehaveklassen bliver overflyttet til
skolefritidsordningen (SFO) den 1. maj 2019. Den tidlige SFO-start giver
børnene en rolig start på skolelivet. Det er derfor vigtigt, at dit barn også
indskrives digitalt i SFO.
Det betyder, at børnene stopper i børnehaven den 30. april 2019, hvor
de automatisk udmeldes af institutionen.
Vi glæder os til at se dit barn i skolen næste år, og skulle der være
spørgsmål om indskrivningen, er du velkommen til at kontakte skolerne
eller Skoleområdet.
Velkommen til skolerne i Rudersdal Kommune
Martin Tinning
Chef for Skoleområdet

/ Christina Egholm
Sekretariatschef
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