KMD Skoleskift
Vejledning til forældre
Log på KMD Skoleskift
Det er kun samboende forældre, der kan lave en ansøgning om et skoleskift på deres barn via
KMD Skoleskift.
Dvs. det er kun den/de forælder/forældre, som bor sammen med barnet, der kan lave
ansøgningen om skoleskiftet.

For at kunne lave en ansøgning om skoleskift på dit barn online, skal du anvende NemID.

Start skoleskift
Du opretter en ansøgning om skoleskift på dit barn via hjemmesiden Indskrivning.
Log på KMD Skoleskift med dit NemID.
Når du er logget på, vises dit/dine barn/børn, som du kan lave skoleskift for, på skærmen.
Det er muligt at lave en ansøgning om skoleskift på børn, som er i den undervisningspligtige
alder +/- 1 år.
Du kan ansøge om skoleskift på egne børn, som du bor på samme adresse med.
Klik på knappen
til næste side Skoleønske.

for at lave en ansøgning om skoleskift for dit barn, og du kommer

Skoleønske

Her angiver du hvilken kommune, du ønsker at vælge en skole i. Det er kun muligt at vælge
blandt de kommuner, som anvender KMD Skoleskift.
Vælg herefter den skole, som du ønsker dit barn skal indskrives i, samt hvilket klassetrin, du
ønsker barnet skal indskrives på.
Derefter skal du, i kalenderen til venstre, angive den startdato, som du ønsker dit barn skal
starte på skolen.
I kalenderen til højre kan du evt. angive den dato, hvor I flytter til kommunen.
Det er ikke sikkert, at kalenderen for adresseskift vises på din skærm, da kommunen selv
bestemmer om kalenderen skal vises.
Udfyld derefter bemærkningsfeltet. Her kan du angive en besked til den ønskede skole. Du kan
indtaste op til 240 tegn. Bemærkningsfeltet skal udfyldes.
Når du har udfyldt oplysningerne skal du klikke på

.

Kontaktoplysninger

Her angiver du dine kontaktoplysninger, så skolen kan kontakte dig.
Angiv dit mobiltelefonnummer og din e-mailadresse.
Klik på

for at sende din ansøgning til skolen.

Kvittering på skærmen

Du får nu en kvittering på skærmen.
Hvis du klikker på ”Tilbage til skoleskift oversigten” kommer du tilbage til velkomstskærmen.
Har du flere børn, der aldersmæssigt kan søges om skoleskift på, kan du vælge at oprette en
ansøgning på disse.

Du vil desuden modtage en mail med en kvittering på din ansøgning om skoleskiftet.

Når skolen har behandlet din ansøgning om skoleskift, vil du modtage en mail fra skolen.
Hvis skolen har accepteret skoleskiftet, vil der være et link til KMD Skoleskift i mailen.
Det skal du klikke på, og logge ind med dit NemID.
Her kan du nu godkende skoleskiftet.
Klik på ”Godkend” for at godkende skolens tilbud om indskrivning på deres skole.

Du får nu nedenstående skærm, hvor du godkender skoleskiftet ved at klikke på ”Næste”:

Barnets personlige oplysningerDu får nu nedenstående skærm, hvor du skal
angive en række oplysninger om dit barn og hjemmet.
Oplysningerne du skal oplyse kan være forskellige fra kommunen til kommune, men det kan
f.eks. være barnets modersmål, kontaktoplysninger og lignende.
Feltet ”Barnets modersmål” antages at være dansk, hvis det ikke er udfyldt. Barnets modersmål
angiver, om forældrene har en anden etnisk oprindelse end dansk (hvis forældrene har
forskellige nationaliteter vælges moderens fødesprog), desuden angives det om der tales dansk
i hjemmet.

Udfyld oplysningerne og klik på

Forældrenes kontaktoplysninger:
Du skal nu angive oplysninger om barnets mor og far.
I den enkelte kommune kan man tilrette KMD Skoleskift individuelt, det er derfor ikke sikkert,
at det skærmbillede du får vist, er helt magen til nedenstående.
Fanebladet viser begge forældre, uanset om forældrene er samboende med barnet eller ej.
Eksempel på skærmbillede, når begge forældre er samboende med barnet:

Udfyld oplysningerne og klik på

.

Kontaktpersoner
Hvis skolen skal have mulighed for at kontakte andre (f.eks. bonusmor/far eller
bedsteforældre), når forældrene ikke kan træffes, kan de angives her.
Du kan oprette 2 kontaktpersoner, men det er ikke obligatorisk.
Hvis du angiver personnummer på kontaktpersonen, kan du give kontaktpersonen adgang til
Forældreintra. Indtast personens personnummer og klik på ”Hent Kontakt”. Personens
oplysninger bliver da hentet fra folkeregisteret.
Det er kun muligt at hente data fra folkeregisteret (via knappen ”Hent Kontakt”) på 3
personnumre i alt pr. barn.
Kun første bogstav i fornavn vises, hvis du henter oplysninger fra folkeregisteret på
kontaktpersonen. Resten af oplysningerne skjules med et fast antal stjerner.

Udfyld eventuelt oplysningerne.
Klik på

Du får nu det sidste
skærmbillede vist. Her kan du

oprette kontaktperson 2.

Klik på

, når du er færdig med din indberetning.

Kvittering for ansøgning
Du får nu en kvittering for din godkendelse på skærmen.
Du vil desuden modtage en mail som kvittering på godkendelsen.

Hvis du klikker på ”Tilbage til skoleskift oversigten” kommer du tilbage til velkomstbilledet, hvor
du kan se oplysninger om skoleskiftet.
Har du flere børn, der aldersmæssigt kan søges om skoleskift på, kan du vælge at oprette en
ansøgning på skoleskift på disse også.

