Velkommen i skole

Velkommen i skole i Hjørring Kommune
Skolestart:

rådgivning (PPR) eller ved den institu-

Befordring:

Der er undervisningspligt fra 0. klasse

tion, hvor barnet kommer fra.

Børn i 0. klasse til og med 3. klasse, som
har længere end 2,5 km til skole inden-

til og med 9. klasse. Undervisningspligten indtræder i det kalenderår, hvor dit

Valg af skole:

for eget skoledistrikt, har ret til gratis

barn fylder 6 år. Første skoledag er tors-

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på

kørsel til og fra skole med kollektiv tra-

dag den 10. august 2017.

et undervisningssted, som ikke ligger

fik. Læs mere om skolekørsel og beregn

i det skoledistrikt, du tilhører, kan du

om dit barn kan få gratis buskort på:

Hvis dit barn fylder 5 år inden 1. okto-

søge om optagelse på et undervis-

www.hjoerring.dk/skolekoersel.

ber, kan du søge om start i 0. klasse i

ningssted i et andet skoledistrikt. Du

samme kalenderår. Skolen forventer,

kan vælge i den digitale indskrivning,

at dit barn er i stand til at følge under-

hvor du ønsker, dit barn skal gå. Dit

visningen i 0. klasse. Hvis du ønsker dit

barn kan kun optages, hvis der er plads

barn skal starte, kan du henvende dig

på det ønskede undervisningssted.

på distriktsskolen.
Du skal være opmærksom på, at komParat til skolestart:

munens forpligtigelse til at køre dit

Børn udvikler sig forskelligt, og det

barn til og fra undervis-ningsstedet

er derfor naturligt, at man kan være i

bortfalder, hvis der vælges et under-

tvivl om, hvorvidt ens barn er parat til

visningssted i et andet skoledistrikt.

at begynde i skole. Børnehaven ken-

Hvis du ønsker en privatskole/friskole,

der barnet godt og har stor erfaring

skal du oplyse dette i den digitale ind-

med at sende børn i skole. Derfor kan

skrivning og samtidig henvende dig på

du spørge personalet i børnehaven til

privatskolen/friskolen for at indskrive

råds om deres opfattelse af dit barn og

dit barn der.

skolestart.
Pasningstilbud (SFO):
Skolegangsudsættelse:

Før undervisningen starter om morge-

Ønsker du at udskyde dit barns skole-

nen og efter undervisningen om efter-

gang, skal du oplyse dette i den digitale

middagen samt på skolefri hverdage,

indskrivning og samtidig henvende dig

er der et pasningstilbud i SFO, hvor der

på skolen/undervisningsstedet og tale

er forældrebetaling.

med skolelederen. Det er skoleledelsen

Indmeldelse sker altid til den 1. i en

med forældrenes samtykke, der afgør

måned. Du kan læse mere om SFO og

om barnets skolegang kan udsættes.

tilmelde dit barn på: www.hjoerring.

Skolen kan med forældrenes samtykke

dk/skolefritidsordning.

søge råd ved pædagogisk psykologisk
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Indskrivningsarrangementer i folkeskolerne i Hjørring 2017
SkoleCenter Hirtshals:

Tårs Skole:

Hirtshals Undervisningssted

Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs

Ved Skolen 2, 9850 Hirtshals

www.taarsskole.skoleintra.dk

www.hirtshalsskole.skoleintra.dk

Åbent hus:

Åbent hus:

Tirsdag den 14. marts kl. 17.00 -

Torsdag den 16. marts kl. 16.00 -

19.00

17.00

________________________________

Horne Undervisningssted

Vrå Skole:

Stendyssevej 80, Horne, 9850 Hirtshals

Vrå Undervisningssted

www.horne-asdal-skoleintra.dk

Skolegade 6, 9760 Vrå

Åbent hus:

www.vraaskole.dk

Torsdag den 16. marts kl. 16.00 -

Åbent hus:

17.00

Tirsdag den 21. marts kl. 16.00 -

Lundergård Undervisningssted
Nordens Allé 15, 9800 Hjørring
www.lundergaardskolen.skoleintra.dk
Åbent hus:
Onsdag den 15. marts kl. 17.00 18.30
Bjergby Undervisningssted
Asdalvej 14, Bjergby, 9800 Hjørring
www.bjergby-mygdalskole.skoleintra.
dk
Åbent hus:
Tirsdag den 14. marts kl. 16.30 17.30

17.30

________________________________

Hovedvejen 35, Tornby, 9850 Hirtshals

Løkken Undervisningssted

Hjørring Sydøstskole:

www.tornby-vidstrup-skoleintra.dk

Studievej 10, 9480 Løkken

Åbent hus:

www.loekkenskole.skoleintra.dk

Torsdag den 16. marts kl. 16.00 -

Åbent hus:

17.00

Mandag den 20. marts kl. 16.00 -

_______________________________

17.30

Tornby Undervisningssted

Bagterp Undervisningssted
Fuglsigvej 1, 9800 Hjørring
www.bagterpskolen.dk
Åbent hus:
Onsdag den 15. marts kl. 17.00 -

________________________________

18.30
Muldbjerg Undervisningssted

Islandsgade 21, 9870 Sindal

Hjørring Nordvestskole:

www.sindal-skole.skoleintra.dk

Højene Undervisningssted

Åbent hus:

Vellingshøjvej 368, 9800 Hjørring

Torsdag den 30. marts kl. 16.30 -

www.hoejeneskole.dk

17.30

Åbent hus:

Sindal Skole:
Sindal Undervisningssted

Torsdag den 16. marts kl. 17.00 Lendum Undervisningssted
Enghavevej 2, Lendum, 9870 Sindal
www.lendumskole.skoleintra.dk
Åbent hus:
Onsdag den 22. marts kl. 16.30 17.30
Bindslev Undervisningssted
Skolegade 2, 9881 Bindslev
www.bindslevskole.skoleintra.dk
Åbent hus:
Torsdag den 23. marts kl. 16.30 17.30
________________________________

18.30

Skolevangen 44, 9800 Hjørring
www.muldbjergskolen.dk
Åbent hus:
Torsdag den 16. marts kl. 17.00 18.30

Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk
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