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Kære forældre 

 

Det er nu, der er indskrivning, hvis I ønsker, at jeres barn skal starte på 

Smidstrup-Skærup Skole efter sommerferien. Indskrivningen foregår digitalt 

med nem-id via dette link på Vejle Kommunes hjemmeside 

www.vejle.dk/skolestart. 

Den digitale indskrivning skal foretages i perioden fra den 11.11.2019 til 

20.12.2019. Du får adgang til indskrivning ved at benytte Nem-Id (kan be-

stilles på www.nemid.nu). Samtidig kan du via et link tilmelde dit barn til 

SFO. 

 

Som forældre er det vigtigt at give besked til distriktsskolen, om man vil be-

nytte privat/friskole eller anden folkeskole, hvis tilfældet er, at der er givet 

afslag fra den ønskede folkeskole i Vejle Kommune. 

 

Informationsmøde 

Mandag den 25.11.19 kl. 17-19 er der informationsmøde på Smidstrup-Skæ-

rup Skole i Fløj d (indskolingsafdelingen) for forældre til skolestartere i 

sommeren 2020. Ved mødet vil vi fortælle om skolen og skolens dagligdag. 

 

Den gode overgang 

Den gode overgang er en betegnelse for den forberedelse vi gør for de kom-

mende skolestartere. Forløbet finder sted i foråret inden skolestarten i au-

gust. 

I forløbet vil børnene langsomt lære hinanden at kende i forbindelse med, at 

børnene fra de to lokale børnehaver – Krogårdens Børnehus og Sneglehuset 

- hver uge besøger Smidstrup-Skærup Skole. Samtidig vil de lære skolen og 

indskolingspersonalet at kende. 

Sidst i forløbet vil børnene have hele dage i vores SFO, hvor de bliver afle-

veret og hentet i SFO’en. Derudover vil de via 3 prøveskoledage lære deres 

nye klasse at kende. 

Går dit barn i en anden børnehave, er det meget velkommen til at deltage i 

den gode overgang sammen med en voksen.   
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EAN-nr.: 

5798006430949 

Kontaktperson: 

Birgitte Andrup Madsen 

Lokaltlf.: 76814021 

Lokal fax: 

Mobil: 

E-post: BIAMA@vejle.dk 

Her bor vi: 

Smidstrup-Skærup Skole, 

Tiufkærvej 3, Smidstrup, 

7000 Fredericia 

www.smidstrup-skole.skole-
intra.dk 
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Alle disse tiltag er medvirkende til at skabe tryghed inden de starter i skolen mandag d. 10. au-

gust 2020. 

 

Skolekørsel  

Vi har skolebusser, der samler børnene op i hele skoledistriktet. Hvis dit barn har mere end 2,5 

km. fra hjem til skole er det gratis at køre med skolebussen det kommende skoleår.  

Blanketter til bestilling af skolekort vil blive udleveret ved anmodning til informationsmødet 26. 

november. 

 

At starte tidligere 

Dit barn har mulighed for at starte i skole allerede i det kalenderår, hvor det fylder 5 år, hvis fød-

selsdagen ligger før d. 1. oktober. Der skal ske en individuel vurdering af det enkelte barn, inden 

skolestarten kan fremrykkes. Vurderingen foretages af kommunens afdeling for Uddannelse & 

Læring på baggrund af en anmodning fra henholdsvis forældre og daginstitution. Anmodnings-

formularen kan hentes på www.vejle.dk/skolestart 

 

At starte senere 

Det er også muligt at udsætte skolestart til det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Udsættelsen 

kan ske på baggrund af en individuel vurdering af det enkelte barn. Vurderingen foretages af 

kommunens afdeling for Uddannelse & Læring på baggrund af en anmodning fra henholdsvis 

forældre og daginstitution. Anmodningsformularen kan hentes på www.vejle.dk/skolestart 

Har I spørgsmål til den digitale indskrivning, eller har I generelle spørgsmål omkring indskriv-

ning af jeres barn, er I meget velkommen til at kontakte skolesekretær Birgitte Andrup Madsen 

på 76814021.  

 

Vi vil opfordre jer til at besøge vores hjemmeside på www.smidstrup-skole.dk, hvor I kan finde 

mange oplysninger og holde jer orienterede om dagligdagen på skolen.   

 

 

Med venlig hilsen    

Venlig hilsen 

 

 

Dorte Petterson   Michael Weber 

Skoleleder    Ledende pædagog 
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Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger 
Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har modtaget om dig. Vi følger reglerne i Da-

tabeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Vores kontaktoplysninger fremgår af brevet.  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databe-

skyttelsesrådgiver Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr.38538071, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

Telefonnummer: 72273002 

E-mail: dpo.vejle@bechbruun.com 

Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vejle 

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige 

oplysninger. 

Formålet med behandling af dine data 

Formålet med anvendelse af dine personoplysninger og det anvendte lovgrundlag til sagsbehandlingen fremgår af 

brevet. Hvis vi videregiver dine data til andre databehandlere, fremgår det af brevet.  

Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine data, indtil opbevaringspligten udløber, hvilket afhænger af den lovgivning, der er anvendt i for-

bindelse med sagsbehandlingen. Vejle Kommune sletter dine oplysninger, når opbevaringspligten udløber, og et 

eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.  

Retten til at trække samtykke tilbage 
I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at 

trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af brevet. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personop-

lysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilba-

getrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Dine rettigheder   
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til 

indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine data. Du kan læse mere 

om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Klagemuligheder 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplys-

ninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 
 

 

mailto:dpo.vejle@bechbruun.com
https://dpo.bechbruun.com/vejle
http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

