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Modtager 

1. januar 2021 

Digital Skoleindskrivning  

Nu er det tid til at indskrive dit barn i skolen, så barnet kan begynde i 0. klasse i løbet af 
2021. 
 
Ønsker du, at dit barn skal gå på privat-/friskole, skal du stadig indberette det jf. nedenstå-
ende, da Aalborg Kommune skal registrere alle skolepligtige børn. 
 
Indskrivningen sker digitalt  
Skoleindskrivningen er digital. Derfor skal du tilmelde dit barn på hjemmesiden www.ind-
skrivning.dk, hvor du skal logge på med din NemID. 
 
Når du indskriver dit barn i folkeskole, kan du samtidig indskrive til skolefritidsordningen 
(DUS) på den valgte skole. 
Du kan læse mere om priser, søskenderabat og økonomisk friplads på https://www.aal-
borg.dk/skole-og-uddannelse/skole/skolefritidsordning-dus  
 
Indskriver du ikke dit barn i DUS samtidig med skoleindskrivningen, kan du gøre det på et 
senere tidspunkt ved at gå på www.pladsanvisningen-online.dk.  

 Ønsker du hjælp til indskrivningen, er du velkommen til at kontakte skolens kontor. Du kan 
også få mere hjælp samt læse om, hvordan vi behandler dine og dit barns personoplysnin-
ger i vedlagte vejledninger.  

Sidste frist for tilmelding er mandag den 1. februar 2021. 

Hvis du tilmelder dit barn til distriktsskolen, bliver det automatisk optaget, og du vil modtage 
yderligere informationer fra skolen. Hvis du tilmelder dit barn til en anden folkeskole, vil du få 
svar fra den pågældende skole i løbet af marts 2021. 

Du kan læse mere om skolestart og skolefritidsordningen (DUS) på hjemmesiden 

http://www.aalborg.dk/skole-og-uddannelse/skole/skolestart. 

Vi glæder os til at byde dit barn velkommen. 
 

Venlig hilsen  
 
 
 
 

 

Mads Rune Jørgensen 
Skolechef 

 

 

 

Økonomi og Personaleadmini-
stration 
 
Skoleforvaltningen 
Godthåbsgade 8 
9400 Nørresundby 
9352 0100 
 
EAN nr.: 5798003746548 
 
Har du fået dette brev digitalt kan 
du svare ved at bruge ”besvar”-
knappen i Digital Post/eBoks. Du 
kan altid kontakte Aalborg Kom-
mune sikkert på aalborg.dk eller 
via Digital Post på borger.dk.  
Har du brug for hjælp til Digital 
Post kan du ringe til Den Digitale 
Hotline på 7020 0000 
 
 
Hvis du vil vide mere om Sko-
leforvaltningen, kan du besøge 
vores sociale medier: 
 
Skoleforvaltningen på Face-
book 
 
 
Skoleforvaltningen på LinkedIn 
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