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VELKOMMEN til ROSMUS SKOLE 2021 
Vi glæder os til at hilse på alle de nye børn og forældre! 

 

Alle børn født i 2015 samt børn, der tidligere har fået skoleudsættelse skal starte i skole i 2021. 

 

Tirsdag den 6. april 2021 (efter påskeferien) starter børnene i Tidlig SFO med henblik på at skabe 

en ”blød” og tryg overgang fra børnehave til skole. 

Mandag den 9. august er første skoledag i 0. klasse. 

 

Alle forældre i og udenfor skoledistriktet er meget velkomne til at besøge skolen for at se og høre 

om Rosmus Skole (kontakt skolens kontor tlf. 8753 5850 eller skoleleder Lars Robdrup på 

lar@syddjurs.dk mhp. at lave en aftale). 

Møde for forældre til børn i Børnehusets ”St. gr.” afholdes 23. september 2020 kl. 17 i indskolingen 

på skolen. 

 

Infomøde om skolestarten onsdag 25/11 kl. 17-18 i indskolingen (for børn og forældre) 

Her mødes alle de kommende børn og forældre til kort møde, leg og evt. rundvisning. Der er 

mulighed for at spørge og tale med relevante lærere/pædagoger og skolens ledelse. Forældre til 

børn, der ikke går i Rosmus Børnehus, melder sig til ved at kontakte skolen. 

 

Opstartsmøde skole og Tidlig SFO (kun forældre) onsdag 17. marts kl. 17-19 i indskolingen. 

Start i Tidlig SFO (TSFO) tirsdag 6. april kl. 9 – 14. 

Start i 0. kl. mandag 10. august kl. 9:00 – 14:30. 

Begge dage forventer vi, at mindst én forældre pr. barn deltager. 

I februar/marts arrangerer vi et par besøgsdage på skolen, hvor vi samler alle de nye børn. 

 

Indskrivning 

I Syddjurs Kommune foregår indskrivning via nettet og ved brug af NemID. 

Link åben fra medio december til medio januar på http://www.syddjurs.dk/indhold/indskrivning 

 

Undervisningspligt og udsættelse af skolestart 

Undervisningspligten er 10 år fra det år barnet fylder 6.  

Forældre kan søge om skoleudsættelse for deres barn i 1 år. Ansøgning via webindskrivning senest 

medio januar. 

Drøftes med pædagogerne i børnehuset bl.a. til samtalen om ”klar til læring” i november. 

 

Frit skolevalg – velkommen på Rosmus Skole 

Selvom I bor udenfor skoledistriktet og/eller i anden kommune, så er I meget velkomne på Rosmus 

Skole. Kontakt os gerne for yderligere info. 

 

God og tryg overgang fra dagtilbud til skole 

De kommende skolestartere fra Børnehuset er samlede en eller flere gange ugentligt allerede efter 

sommerferien i 2020. Har du et barn, der ikke går i Rosmus Børnehus, så kontakt os for at høre om 

mulighederne for at være med i forberedelserne til skolestarten. 

 

Kontakt evt. skoleleder Lars Robdrup på 8753 5850 eller mail: lar@syddjurs.dk 
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