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Kære forældre til børn til kommende børnehaveklasse august 2022 

 

Vi vil gerne invitere jer til et informationsmøde om tidlig SFO og skolestart i 

børnehaveklassen 

 

Onsdag den 1. december 2021 kl. 17-18.30 lokale 66 (10. klasse) på 

Rønde Skole. 

 

Mødet er denne aften uden børn. 

 

På mødet vil vi orientere om indskrivning til skoleåret 2022/23, tidlig SFO, 

starten i børnehaveklassen, vores forventninger til børnenes skolegang og 

meget andet. 

 

 

Sæt også X i kalenderen, når vi holder  

 

Åbent hus 

 

For børn og forældre til kommende børnehaveklasse  

 

Onsdag den 5. januar 2022 kl. 17.00-18.00 i fællesrummet i SFO 

 

 

Vi glæder os til at møde jer! 

 

Med venlig hilsen 

Torben, Mette og Lars Ulrik 

 

 

 
 

Torben Madsen    Mette Grünfeld Lars Ulrik Dam Jensen 

skoleleder                  vice skoleleder      SFO leder 
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INFO vedr. indskrivning. 

 

Indskrivningen til børnehaveklassen sker elektronisk på webindskrivning www.syddjurs.dk 

i tidsrummet: 10. december 2021 – 10. januar 2022. Der skal bruges NemID. 

Borgerservice og bibliotekerne kan udstede NemID. 

Hvis der er brug for hjælp til indskrivningen, kan I få det ved henvendelse til skolen i 

indskrivningsperioden eller til åbent hus arrangementet. 

 

Børn, der går i kommunale dagtilbud i Syddjurs Kommune, bliver automatisk overført til 

tidlig SFO pr. 1. april 2022.  

Hvis I ikke ønsker at gøre brug af tidlig SFO, skal I via den digitale pladsanvisning 

udmelde barnet af børnehaven pr. 31. marts efter gældende udmeldelsesregler (senest d. 

28. februar 2022). 

 

Børn i private børnehaver (Kalø Skovbørnehus) 

Hvis jeres barn går i privat børnehave, skal I selv sørge for at udmelde barnet af 

børnehaven. 

Skal jeres barn indmeldes i tidlig SFO på en folkeskole i Syddjurs Kommune, skal 

indmeldelse ske via den digitale pladsanvisning. 

 

Er I usikre på, om barnet er klar til skolestart, er det oplagt at tale med børnehaven. I er 

også velkomne til at kontakte skolen. I webindskrivning er der mulighed for at søge 

skoleforvaltningen om udsat skolegang. 

I skal også bruge webindskrivning, hvis I vælger privatskole eller en anden skole end 

Rønde Skole. 

Bor I i et andet skoledistrikt, men ønsker jeres barn skal gå på Rønde Skole, skal I også 

vælge det i webindskrivning. 

I vil sidst i januar få besked, om jeres barn er optaget på skolen.  

Vær opmærksom på, at vælger I en anden skole end distriktsskolen, skal I selv afholde 

udgiften til transport. 

 

Med venlig hilsen 

Rønde skole og SFO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Torben Madsen    Mette Grünfeld Lars Ulrik Dam Jensen 
skoleleder                  vice skoleleder      SFO leder 
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