
 
 
 
 
 

                                                    

 
 
 

 
 
   

 
 
 

 
 
 
 

Skolestart	på	Helsingør	Skole	2020	

Kære forældre, 
 
Det er tid til indskrivning af de nye skolebørn, og Helsingør Skole ser frem til at indskrive jeres børn på 
vores skole. Skolestart og skolegang er en stor og vigtig ting, og det er derfor centralt for os, at skole-
hjem-samarbejdet sker i dialog med fælles udgangspunkt, i forhold til at sikre jeres barn den bedst mulige 
skolegang. 
 
Organisering 
Helsingør Skole består af fire afdelinger: Skolen ved Gurrevej, Nordvestskolen, Skolen i Bymidten og 
Nygård Skole. Vi har børnehaveklasser på Skolen ved Gurrevej og Skolen i Bymidten. Eleverne fra Skolen 
ved Gurrevej skal efter 5. klasse på Nordvestskolen, som er en udskolingsskole. Skolen i Bymidten har 0.-
9. klasse.  
 
Informationsmøde 
Mandag den 18. november 2019 kl. 19.00 til ca. 20.00 afholder Helsingør Skole informationsmøde i hallen 
på Skolen Ved Gurrevej (Gefionsvej 93). Se vedlagte dagsorden. Informationsmødet er fælles for Skolen 
ved Gurrevejen og Skolen i Bymidten. 
 
Digital indskrivning 
Børnehaverne og Helsingør Skole arbejder tæt sammen om, at sikre den bedst mulige overgang fra 
børnehave til skolen. Den vedlagte tidsplan for indskrivningen, viser det planlagte samarbejde i det næste 
halve år.  Jeres børn vil have sidste dag i børnehaverne d. 30. april og første dag i SFO d. 1. maj. Første 
undervisningsdag er mandag d. 10. august 2020. 
 
Indskrivningen til skole og SFO foregår udelukkende digitalt via Helsingør Kommunes hjemmeside.  
Webindskrivningen er fra d. 11. november 2019 til og med d. 5. januar 2020. 
 
Forældre, der har brug for hjælp til indskrivningen, kan henvende sig til sekretær Christina Rasmussen 
cra37@helsingor.dk eller telefon 49 28 32 84. Det kræver Nem ID for at kunne indskrive jeres barn. 
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Skoleudsættelse 
I helt særlige tilfælde kan der søges om udskudt skolestart, som skolelederen skal godkende. Hertil skal 
der bruges en særskilt blanket, som du i dialog med børnehaven kan udfylde. Ansøgningen skal sendes til  
sekretær Christina Rasmussen enten pr. mail: cra37@helsingor.dk eller pr. post til adressen: Skolen i 
Bymidten, Marienlyst Allé 2, 3000 Helsingør att. Christina Rasmussen senest den 05.01.20. 
 
Fordeling af eleverne 
Når vi efter indskrivningsperioden har besluttet, hvor mange klasser der skal oprettes på Helsingør Skole, 
vil vi lave den endelige fordeling af børnene til henholdsvis Skolen i Bymidten og Skolen ved Gurrevej. Der 
bliver selvsagt taget højde for forældreønsker i forhold til skoleplacering. Når flere elever end forventet 
søger om optagelse i 0. klasse på Helsingør Skole, anvendes Skolebestyrelsens princip for klassedannelse 
og kriterier for skoleplacering i kraft: 
 

- Geografi – afstand til afdeling 
- Søskende 
- Andet 

 
Læs mere om Helsingør Skole på: www.helsingorskole.dk 
 
Vi glæder os til at se jer til informationsmødet mandag den 18. november 2019 kl. 19:00. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kari Jørgensen 
Skoleleder  
 
 
 
 
 
 


