Til forældre, hvis børn begynder i skole i 2019.
Overgang fra daginstitution til førskoleordning.
(Gælder ikke for børn, som starter på en skole med rullende skolestart - )
Ordningen betyder at:
 Den 1. april starter børnene i førskoleordning på den skole, hvor barnet er tilmeldt skolens SFO.
 Den 13. august 2019 begynder de i børnehaveklasse.
Formål, Mål og Fokusområder – se Vejen Kommunes hjemmeside
https://vejen.dk/borger/familie-boern-og-unge/sammenhaengende-boerne-og-ungepolitik/

Eneste pasningstilbud:
 Førskoleordningen er eneste pasningstilbud for de børn, der skal starte i børnehaveklasse til
august 2019.
 Hvis forældrene med henvisning til det frie skolevalg ønsker barnet optaget på en skole, hvor der
ikke umiddelbart er plads, optages barnet i førskoleordning på distriktsskolen.
Der er følgende undtagelser:
 Børn der er indskrevet i friskoler, kan blive i daginstitutionen.
 Ved udskydelse af skolestarten, kan børnene ligeledes blive i daginstitutionen.
 Børn, der er indskrevet på en skole med rullende skolestart, forbliver i daginstitutionen til
skolestart
 Børn, der er indskrevet i en specialklasse, forbliver i daginstitutionen til skolestart.
Vær opmærksom på at,


Børn overføres ikke automatisk til skolens førskoletilbud. Forældrene skal selv sørge for at indmelde
barnet digitalt via Vejen Kommunes pladsanvisning og vil automatisk bliver udmeldt af dagtilbuddet
fra samme dato.



Hvis et barn, som er indmeldt i den kommunale folkeskole, ikke ønsker at benytte skolens
førskoleordning, kan barnet ikke fortsætte i daginstitutionen.



Børn overføres ikke automatisk til friskolernes førskoletilbud. Forældre skal selv sørge for
udmelding af daginstitutionen og tilmelding til friskolen.



Børn indskrevet på skoler med rullende skolestart overføres ikke automatisk til et SFO-tilbud på
skolen. Ønskes et SFO-tilbud skal barnet indmeldes digitalt via Vejen Kommunes pladsanvisning og
vil automatisk blive udmeldt af dagtilbuddet fra samme dato.



HUSK at udmelde af dagtilbuddet, hvis I ikke ønsker et førskoletilbud/sfotilbud.

Sommerferiepasning:
 Fra den 2. juli og til og med den 27. juli holder SFO sommerferielukket.
 Der er mulighed for at tilkøbe pasning.
 Hvor pasningen finder sted, afhænger af, hvilken skole/SFO børnene er tilknyttet.
Orienteringsmøder:
 Der afholdes orienteringsmøde på distriktsskolen.
Indskrivning:
 Indskrivning til børnehaveklassen foregår i perioden 1. november 2018 til 6. januar 2019.

Bemærk:I vil modtage et girokort selvom I plejer, at betale via PBS. Det skyldes, at betalingen ændrer
status fra daginstitution til førskole. Girokortet kan tilmeldes PBS via jeres bank.

