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Skolestart 2022

Kære forældre
Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2022.
At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som de fleste børn og forældre ser
frem til med spænding og forventning. I Gladsaxe samarbejder dagtilbud og
skoler tæt om, at børnene får en glidende og tryg overgang fra børnehave til
børnehaveklasse.
I Gladsaxes skoler ønsker vi at give børnene en oplevelse af helhed og sammenhæng, både i selve skoleforløbet og i de daglige overgange fra hjem til skole og
SFO. Fællesskabet med de andre børn er et omdrejningspunkt, både når børnene
lærer og leger. Derfor handler skolen også om at udvikle børnenes fælles værdier
og deres forståelse og tolerance over for hinanden, samtidig med at barnet lærer
noget fagligt.

Synlig læring
I alle kommunens folkeskoler er synlig
læring en central del af børnenes
skoledag. Kort fortalt er synlig læring
en tilgang til undervisning og læring,
hvor børnene hele tiden ved, hvad
de skal lære og hvilke skridt, de skal
tage, for at nå deres mål. Det er med
til at motivere eleverne og at gøre det
sjovere at gå i skole. Du kan læse mere
om synlig læring i Gladsaxes skoler i
hæftet ’Sådan lærer dit barn’.
En del af arbejdet med synlig læring foregår i et tværkommunalt samarbejde
med Gentofte og Rudersdal kommuner. Samarbejdet går under navnet
’Alle elever skal lære at lære mere’. Her kan du læse om kommunesamarbejdet:
alleeleverskallære.dk
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Fremtidens skole

Gladsaxe Kommune har i de senere år arbejdet intensivt med at udvikle vores
skoler, så eleverne her får de bedste vilkår for at blive livsduelige borgere i et
fremtidens samfund. Alle skal lære at lære og tilegne sig de øvrige kompetencer,
der er nødvendige for at klare sig godt nu og i fremtiden.
Læs om disse kompetencer, udviklingen af nye læringsmiljøer og meget mere på
gladsaxe.dk/fremtidensskole
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I skal indskrive jeres barn på gladsaxe.dk/skolestart eller via borger.dk
Der åbnes for indskrivning fra 11. oktober 2021 til og med 5. december 2021.
Det kræver NemID, der kan bestilles via gladsaxe.dk/nemid

Optagelse i børnehaveklasse
Børnehaveklassen er en obligatorisk del af skolegangen. Alle børn, der fylder seks
år i 2022, skal derfor påbegynde undervisning, og for næsten alle betyder det, at
de skal begynde i skole senest august 2022.
Børn, der fylder fem år inden 1. oktober 2022, kan optages i en børnehaveklasse,
hvis det vurderes, at barnet kan følge undervisningen og følge klassen videre til
1. klasse. Der laves en individuel vurdering af det enkelte barn, før det besluttes af
skolens leder, om skolestarten kan udsættes et år.

Optagelse i skolefritidsordningen – SFO
Alle børn, der starter i skole i Gladsaxe Kommune, tilbydes en plads i den tilknyttede skolefritidsordning. Jeres barn kan optages i skolefritidsordningen fra 1. juni
2022. Ved skoleindskrivningen kan I oplyse, om I ønsker en plads i skolefritidsordningen til jeres barn.
Udsat skolestart
Det er muligt at søge udsættelse af jeres barns skolegang. Ansøgningsskema
om udsat skolegang kan downloades på gladsaxe.dk/skolestart eller fås på den
distriktsskole, I er tilknyttet. Skolens leder vurderer, om ansøgningen kan imødekommes. Udsættelse af skolestarten sker på baggrund af en individuel vurdering
af barnet, og udsættelsen vil derfor være begrundet i barnets udvikling.
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Skoledistrikter
Hver skole har sit eget skoledistrikt. De børn, der bor i distriktet, har ret til at
blive indskrevet på distriktets skole. Dette forudsætter dog, at skoleønsket er
indgivet digitalt senest 5. december 2021.
I kan finde jeres distrikt på
gladsaxe.dk/skoledistrikter

Når indskrivningsperioden er afsluttet,
kan der ske justeringer af distrikterne,
hvis en skole ikke har plads til samtlige
børn, der hører til pågældende skole.

Søskendegaranti
Der er søskendegaranti i Gladsaxe Kommune. Det betyder, at børn med søskende,
der går på 0.-6. klassetrin i indskrivningsåret (2022/2023) på en anden skole end
distriktsskolen, som udgangspunkt har ret til at blive optaget på denne.
Der er dog fravigelser i søskendegarantien på henholdsvis Bagsværd, Buddinge,
Gladsaxe, Stengård og Søborg Skole. Læs mere om de besluttede fravigelser på
gladsaxe.dk/skolestart
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Frit skolevalg
I Gladsaxe Kommune er der frit skolevalg mellem kommunens folkeskoler, hvis
der er plads på den ønskede skole.
Det kan dog ikke udelukkes, at en skole på grund af manglende kapacitet kun kan
optage et begrænset antal børn fra andre distrikter. Det er derfor muligt at ønske
flere skoler i prioriteret rækkefølge.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Børne- og Kulturforvaltningen,
Maria Munck, på telefon 39 57 53 28. Telefonerne er åbne alle dage mellem klokken 9 og 14.
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Skoleindskrivning
I skal indskrive jeres barn via gladsaxe.dk/skolestart eller via borger.dk
Der er åbent for indskrivning i perioden fra 11. oktober 2021 til og med
5. december 2021. Indskrivningen kræver NemID, der kan bestilles på
gladsaxe.dk/nemid

Hvis I har et skoleønske efter 5. december 2021, hvor indskrivningsperioden
lukker, bliver jeres ønske først behandlet, når klassedannelsen er gennemført.
Det er derfor vigtigt, at I indskriver jeres barn i det nævnte tidsrum.

Kom og besøg Gladsaxes skoler
Alle Gladsaxes skoler har aftenåbent i perioden 4. november – 25.november 2021,
hvor I kan høre om og se skolen. I er velkomne til at besøge flere skoler:
Bagsværd Skole
Tirsdag 23. november kl. 16.30-18

Mørkhøj Skole
Onsdag 10. november kl. 17.15-19

Buddinge Skole
Torsdag 25. november kl. 17-19

Skovbrynet Skole
Onsdag 10. november kl. 16.30-18

Enghavegård Skole
Torsdag 11. november kl. 17.15-19

Stengård Skole
Torsdag 18. november kl. 16.30-18

Gladsaxe Skole
Torsdag 4. november kl. 17-18.30

Søborg Skole
Tirsdag 23. november fra kl. 17-19

Grønnemose Skole
Onsdag 10. november kl. 17-18.30

Vadgård Skole
Tirsdag 9. november kl. 17.15-19
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Kontaktoplysninger
Bagsværd Skole
Bagsværd Hovedgade 62
2880 Bagsværd
Telefon 39 57 31 00
Konstitueret skoleleder Jesper Friis

Gladsaxe Skole
Gladsaxe Møllevej 127
2860 Søborg
Telefon 39 57 67 39
Skoleleder Camilla Hoffmann

Buddinge Skole
Kildebakkegårds Allé 155
2860 Søborg
Telefon 39 57 67 77
Skoleleder Kirstine Bang Krogh

Grønnemose Skole
Skolesvinget 10
2860 Søborg
Telefon 39 57 32 20
Skoleleder Irene Holmquist

Enghavegård Skole
Mørkhøj Parkallé 3
2860 Søborg
Telefon 39 57 35 00
Skoleleder Kristoffer Færkel

Mørkhøj Skole
Ilbjerg Allé 25
2860 Søborg
Telefon 39 57 67 00
Skoleleder Kirsten Frølich Brønd

Gladsaxe Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Økonomi og Analyse
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
gladsaxe.dk/skole
Telefon: 39 57 53 28
Mail: bkfokonomi@gladsaxe.dk

Skovbrynet Skole
Værebrovej 156
2880 Bagsværd
Telefon 39 57 65 65
Skoleleder Signe Arnholt Haugaard

Vadgård Skole
Kong Hans Allé 32
2860 Søborg
Telefon 39 57 65 15
Skoleleder Ole Hovmand

Stengård Skole
Triumfvej 1
2800 Kgs. Lyngby
Telefon 39 57 37 00
Skoleleder Claus Møller

Oplysninger om skolerne kan
findes på gladsaxe.dk/folkeskoler
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Søborg Skole
Frødings Allé 1
2860 Søborg
Telefon 39 57 68 80
Skoleleder
Johan Rønne

Gladsaxe Kommune arbejder for bæredygtig
vækst og velfærd. Gladsaxes skoler følger
Gladsaxestrategiens mål, Børn og unge
former fremtiden, der kobler sig til FN’s
verdensmål om Kvalitetsuddannelse.

