
Kære forælder 
 
Dit barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde I skole til august 2023. 
 
Det er vigtigt for os, at flest mulige bliver optaget på den skole, de ønsker. 

Da det ikke altid er muligt at opfylde alle ønsker til en skole, beder vi dig om at ønske tre skoler i 

prioriteret rækkefølge. 

 
I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan du indmelder dit barn til skolestart, og hvordan 

pladserne på skolerne bliver fordelt, såfremt det ikke er muligt at tildele plads til alle børn på den 

ønskede skole. 

 
Vi er klar over, at materialet er omfattende, men vi ønsker, at du, som forælder, kan få svar på alle 

dine spørgsmål, og at du er klar over, hvad det betyder, når du træffer dine valg. 

Greve Kommune 
Dagtilbud og Skoler 

SkoSkolestartlestart •• 
paratparat •• 2022/232022/23 
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Vigtige datoer 
28. november  2022 - indskrivningen åbnes kl. 08:00 

16. december  2022 - indskrivningen lukkes kl. 23:59 

16. december  2022 - sidste frist for anmodning om udsat skolestart 

 Primo februar 2023 - alle forældre har modtaget brev om, hvor deres barn er optaget 

Praktiske oplysninger om selve indskrivningen 
Skoleindskrivningen (webindskrivning) foregår på https://tea-f.tabulex.net/ ved brug af NemID. 

Link findes også på www.greve.dk/skolestart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1 På log-in siden er der tre muligheder. Du skal bruge ”NemLog-in” 

 

Indskrivningen foregår i perioden 28. november til 16. december 2022 
Alle indskrivninger behandles i tiden efter den 16. decem- 

ber 2022. Det gør derfor ingen forskel, hvornår i perioden 

28/11 - 16/12 du indskriver dit barn. Det er muligt at 

foretage ændringer i din indskrivning frem til, der lukkes 

for skoleindskrivningen. Hvis du ikke har adgang til 

internettet, kan du indskrive dit barn ved henvendelse til 

Center for Dagtilbud & Skoler. 

Du vil få barnets distriktsskole oplyst, når du i februar mod- 

tager besked om, på hvilken skole dit barn er indskrevet. 

Du har i henhold til folkeskoleloven ved skoleindskrivning 

ret til en plads på distriktsskolen. Derfor er det vigtigt at 

vide, at denne ret flyttes til en ny skole, hvis det bliver 

nødvendigt at justere distriktet. Det er også vigtigt at vide, 

at hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen eller 

indskriver på en privatskole, så bortfalder retten til en 

plads på distriktsskolen. 

 

Dette skal du gøre 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2 

Når du indskriver dit barn til skole, skal du tage stilling til, 

hvilken skole du ønsker. Du kan ved indskrivningen ønske 

op til tre skoler. Du skal kun ønske de skoler, som du 

gerne ser dit barn optaget på. 

Du vil i den digitale indskrivning møde nogle punkter, som 

kan virke ulogiske. Følg derfor vejledningen på disse  

sider, når du skal angive dine skoleønsker. 

OBS! Den skole, du får oplyst som distriktsskole i web-

indskrivningen, er nuværende skoleårs distriktsskole. Det 

samme er tilfældet, hvis du søger oplysning om sko- 

ledistrikt via linket ”find din skole” på Greve Kommunes 

hjemmeside. 

Justering af skoledistrikter i Greve Kommune kan fore- 

komme efter endt indskrivning, du kan derfor ikke være 

sikker på at den skole, der nævnes som distriktsskole, 

også er den, når fordelingen af børn til skolerne er afsluttet 

Se eksempel på side 6. 

 
 
 

 
Fig. 3 Vælg den mulighed, der hedder ”Anden folkeskole 

end distriktsskolen”. 

Hvis dit barn skal indskrives på en af kommunens 9 folke- 

skoler, skal du, selvom det virker ulogisk, vælge den mulig-

hed, der hedder ”Anden folkeskole end distriktsskolen”         

- også selvom du ønsker den nævnte skole jf. Fig 2.

http://www.greve.dk/skolestart
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Brug ikke distriktsskolen - se Fig. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4 Du skal ikke udfylde dette skærmbillede 

Det vil fremgå, at X skole er din distriktsskole, men da den 

kan ændre sig efter indskrivningen, skal du ikke bruge 

denne mulighed. 

Brug i stedet mulighed nr. 2 ”Anden folkeskole end 

distriktsskolen”, hvis du ønsker en folkeskole i Greve 

Kommune, så får du dette billede: 

 

Greve Kommunes Skolefritidsordning (SFO) 
Ved indskrivningen skal du samtidig vælge, om dit barn 

skal indskrives i SFO. Hvis du svarer ja til SFO, er dit barn 

optaget i SFO, og du skal ikke foretage dig yderligere. 

Alle børn i Greve Kommunes folkeskoler starter i SFO 

den 1. april 2023. 

Privatskole 

 

 

Anden skole end distriktsskolen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 

Du skal vælge denne mulighed, hvis du ved, at dit barn 

skal starte i privatskole. I webindskrivningen angiver du 

med en prik, at dit barn er indskrevet på en privatskole, og 

du skal oplyse hvilken ved at vælge privatskolens navn 

(først kommunenavn, derefter skolens navn). Greve Kom- 

mune skal have oplysning om, hvilken skole dit barn er 

indskrevet på. 
 

 
 
 
 
 

Fig. 5 Udfyld helst alle tre prioriteter 

 
Du skal vælge denne mulighed, hvis du ønsker at indskrive 

dit barn på en folkeskole. Du kan herefter vælge imellem 

alle 9 folkeskoler i Greve Kommune. Angiv mindst 2, men 

helst 3 skoler i prioriteret rækkefølge. Center for Dagtilbud 

& Skoler tager kun stilling til ønsket om skole. Hvis du har 

ønsker om en bestemt klasse eller andet, skal du tale med 

skolen, når du har fået brev om skoleplacering i februar. 

Selve indskrivningen til privatskole foregår direkte på den 

konkrete skole. Hvis du ikke er sikker på optagelse, eller 

hvis dit barn står på venteliste til en privatskole, og du øn- 

sker at sikre dit barn en plads i folkeskolen, skal du vælge 

”Anden folkeskole end distriktsskolen” - se Fig. 3 og skriv 

dine ønsker til folkeskoler. 

 

Konsekvens ved valg af privatskole 
Hvis du indskriver dit barn på en privatskole, og du senere 

ønsker at skifte til en folkeskole i Greve Kommune, gælder 

reglerne for skoleskift. 

Det betyder, at hvis du ønsker skoleskift i løbet af 0. klas- 

se, skal der være færre end 23 elever i gennemsnit på år- 

gangen på den ønskede skole, for at dit barn kan indskri- 

ves. Sker det efter 0. klasse skal der være færre end 25 
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OBS: Hvis samværsforælderens adresse 
vælges, skal dette anføres i kommentarfeltet. 
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elever i gennemsnit på årgangen på den ønskede skole, 

for at dit barn kan indskrives. 

Vi har pligt til at tilbyde dit barn en plads i en af kommunes 

folkeskoler, som har plads på årgangen. 

 

Giv Greve Kommune besked 
Hvis du både har indmeldt dit barn på en af kommunens  

9 folkeskoler og samtidig på en privatskole, skal du hurtigst 

muligt og senest 1. april 2023 give os besked om, hvorvidt 

du ønsker pladsen i folkeskolen. Du skal være opmærk-

som på, at du måske spærrer en plads for et andet barn. 

Hvis denne tidsfrist ikke overholdes, kan dit barn miste 

retten til at få en plads på den folkeskole, som du har 

ønsket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ønske om udsat skolestart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 

Du skal vælge denne mulighed, hvis du ønsker dit barns 

skolestart udsat til august 2023. 

Når du vælger denne mulighed, skal du være opmærksom 

på, at der er tale om en ansøgning, hvor du samtidig giver 

dit samtykke til, at vi kan indhente oplysninger fra dit barns 

dagtilbud til brug for vurdering af ansøgningen. 

Du skal ansøge om udsat skolestart ved brug af Webind- 

skrivningen, og sidste frist for ansøgning er den 16. decem- 

ber 2022, hvor den digitale indskrivning lukkes. 

 

Kommentarfeltet i webindskrivningen 
”Vigtig information til skolen” 
Skriv kun disse ting i kommentarfeltet: 

• Hvis der er ikke-biologiske søskende, se nærmere i 

afsnittet om søskendegaranti. 

• Hvis du ønsker afstanden til skolerne målt fra sam- 

værsforælderens adresse, se nærmere i afsnittet om 

forældremyndighed og skoleindskrivning. 

 

 
Fordelingen af børn til den enkelte skole sker udelukkende 

på baggrund af objektive kriterier (se afsnittet ”Principper 

for fordeling”). Det er derfor ikke relevant at begrunde øn- 

sket om en specifik skole, da der ved fordelingen ikke vil 

blive taget hensyn til sådanne bemærkninger i kommen- 

tarfeltet. 

 

Forældremyndighed og skoleindskrivning 
Den forælder, der indskriver barnet, erklærer med sin digi- 

tale signatur, at forældremyndighedsindehaverne er enige 

om skolevalget. Denne erklæring er juridisk bindende. 

 
Hvis der ikke kan opnås enighed om skolevalget, skal du 

kontakte Center for Dagtilbud & Skoler, som vil indskrive 

barnet på den skole, som barnets adresse distriktsmæs- 

sigt vil høre til. 

 
Det er barnets bopæl i indskrivningsperioden, der anven- 

des som udgangspunkt for indskrivningen. Hvis I som for- 

ældre ikke bor sammen, og barnet bor lige meget hos hver 

af jer (mindst 5 dage på 2 uger), kan I selv vælge hvilken 

af adresserne, der skal være udgangspunkt for indskriv- 

ningen. 

OBS: Hvis samværsforælderens adresse 
vælges, skal dette anføres i kommentarfeltet 



Side 5  

Skolestart • parat • 2022/23 
 

Principper for fordeling 
Når indskrivningsperioden er slut, og ansøgninger om ud- 

sat skolestart er færdigbehandlet ca. medio januar, vil alle 

indskrevne børn blive fordelt på de 9 skoler. Hvis der ved 

fordelingen er skoler, som flere har ønsket, end der er 

plads til på skolen, fordeles pladserne efter disse princip- 

per, som fremgår af skolestyrelsesvedtægten. 

1. Elever med søskendegaranti jf. yderligere vedrørende 

søskendegaranti nedenfor. 

2. Placering af elever med et væsentligt behov for 

sprogstøtte og elever med særlige behov f.eks. elever 

til co-teachingforløb. 

3. Elever med bopæl i skoledistriktet 

4. Elever, der benytter sig af frit skolevalg, indskrives så- 

ledes, at elever med bopæl tættest på skolen indskri- 

ves først. 

5. Elever med bopæl i andre kommuner indskrives med 

udgangspunkt i søskende og derefter afstand til sko- 

len, således at elever med søskende på skolen ind- 

skrives først, og derefter indskrives elever med bopæl 

tættest på skolen. 

 
Ved indskrivningen skal forældrene ønske 1-3 skoler. Der 

er ikke garanti for at få en ønsket skole, men fordelingen 

sker med udgangspunkt i, at flest mulige får en ønsket sko- 

le. Der er ret til en plads på distriktsskolen, det er dog vigtigt 

at gentage, at beslutningen om justering af skoledistrikter i 

Greve Kommune betyder, at skoledistrikterne kan ændres 

under indskrivningen. Du kan derfor ikke være sikker på, 

at den skole, der nævnes som distriktsskole, også er det, 

når fordelingen af børn til skolerne er afsluttet. 

 

OBS! Retten til distriktsskolen 
Hvis du ønsker at gøre brug af retten til distriktsskolen, er 

det vigtigt, at den skole, der ved indskrivningen nævnes 

som distriktsskole, angives som første prioritet. 

 

Søskendegaranti 
Børn, med bopæl i Greve Kommune og med søskende på 

skolen i indskrivningsperioden, er omfattet af søskende- 

garanti og tildeles derfor pladser på skolen først. Som sø- 

skende betragtes biologiske hel- og halvsøskende, uanset 

om de har samme folkeregisteradresse. Endvidere sam- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

menbragte børn, der har folkeregister på samme adresse, 

såfremt forældrene aktivt meddeler dette ved den digitale 

skoleindskrivning. Der er ikke søskendegaranti på anden 

og tredje prioriteter. 

 

Hensyn til bopæl i nuværende skoledistrikt 
Børn med bopæl i nuværende skoledistrikt optages før 

børn udenfor distriktet. 

 

Frit skolevalg 
Børn, der benytter sig af frit skolevalg, indskrives således, 

at børn med bopæl tættest på skolen indskrives først. Af- 

stande brugt i fordelingen opgøres ud fra Greve Kommu- 

nes egne målinger, hvor der så vidt muligt er medtaget 

stier og genveje. 

 

Vigtigt! 
Skriv kun skoler, du ønsker og kan se dit barn 
optaget på – i prioriteret rækkefølge. 

 
I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at tildele barnet 

plads på distriktsskolen, selvom du ikke har ønsket den, 

hvis der er flere, der har ønsket de prioriterede skoler, end 

de har plads til. 

 

Befordring 
Hvis dit barn optages på en skole i henhold til reglerne om 

frit skolevalg, skal du selv sørge for transport til og fra 

skole. 

 

 

KONTAKTOPLYSNINGER 

Greve Kommune 

 

E-mail: skoleindskrivning@greve.dk 

Telefon: 43 97 97 97 

mailto:skoleindskrivning@greve.dk
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EKSEMPLER 
For at illustrere fordelingsprincipperne er her nogle fiktive eksempler på kommende skolebørn 

 

 

 
 
 

 
Jørgen — et fiktivt eksempel 
Jørgens familie bor i Mosedeskolens nuværende distrikt, men Jørgens storebror går på Hedelyskolen, fordi famili- 

en boede i det distrikt, da storebror skulle indskrives i skole. Familien synes imidlertid, at Holmeagerskolen passer 

bedst til Jørgen. Skoleønskerne bliver derfor Holmeagerskolen som 1. prioritet og Hedelyskolen som 2. prioritet. 

Ved fordelingen er der flere, der har ønsket Holmeagerskolen som 1. prioritet, end der er plads til, derfor kan Jør- 

gen ikke optages på Holmeagerskolen. Der er også flere, der har ønsket Hedelyskolen som 1. prioritet, end der er 

plads til, så selvom Jørgen har søskende på Hedelyskolen, kan han heller ikke optages der, da søskendegarantien 

kun gælder 1. prioriteten. 

Jørgen tildeles plads på Mosedeskolen, som efter endt indskrivning stadig er distriktsskole for familien. 
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Folkeskoler i Greve Kommune 

• 

• 

• 

• 

• 

Arenaskolen 

Damagerskolen 

Hedelyskolen 

Holmeagerskolen 

Karlslunde Skole 

• Krogårdskolen 

• Mosedeskolen 

• Strandskolen 

• Tune Skole, Lunden 

Den enkelte skole kan maksimalt få tre 0. klasser med maksimum 25 elever i hver klasse ved 

fordelingen. Det er forældrenes ønsker, der afgør hvilke skoler, der får tre klasser. 

Torben — et fiktivt eksempel 
Torbens forældre har gået på Strandskolen, og derfor vælger de kun at søge denne. Skoleønsket for Torben bliver 

derfor Strandskolden som 1. prioritet. 

Ved fordelingen af børn er der desværre ikke plads til alle børn, som har prioriteret Strandskolen, og der er derfor 

behov for at justere skoledistriktet. 

Torbens familie bor på en adresse, som ligger tæt på grænsen til Mosedeskolens distrikt. Distriktsgrænserne juste- 

res, og Torbens familie bor nu i Mosedeskolens skoledistrikt. Da der ikke er ønsket andre skoler end Strandskolen, 

tildeles Torben plads på den nye distriktsskole – Mosedeskolen 

Olga — et fiktivt eksempel 
Olgas familie bor i Karlslunde Skoles nuværende distrikt. Familien ønsker, at Olga skal indskrives på distriktssko- 

len, så de vælger Karlunde Skole, som 1. prioritet. 

Olga optages på Karlslunde Skole, som har plads til alle, der har søgt skolen. Der er ikke behov for justeringer i 

distriktet, så Karlslunde Skole er fortsat distriktsskole for Olga og hendes familie. 

Olgas veninde, som bor i Strandskolens nuværende distrikt søger også ind på Karlslunde Skole, som 1. prioritet, 

og fordi skolen har plads til at optage alle elever, der har søgt skolen, optages veninden også på Karlslunde Skole i 

henhold til reglerne om frit skolevalg. 

Bodil — et fiktivt eksempel 
Bodil er det ældste barn i familien. Det er Krogårdskolen, der ligger tættest på familiens bopæl. Derfor bliver skole- 

ønsket for Bodil 1. Krogårdskolen, men skolen er ikke nuværende distriktsskole. 

Ved fordelingen af børn er der flere, der har ønsket Krogårdskolen, end der er plads til. Derfor opgøres det, hvilke 

børn, der bor tættest på skolen. Bodils familie bor ikke tæt nok på, og derfor kan Bodil ikke optages på Krogårdsko- 

len, men bliver optaget på distriktsskolen. 


