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              23. oktober 2020 
 
 
 
Til forældre til kommende 0. klasse-børn  
    

Indskrivning til kommende  
0. klasse 2021/2022 

    
 
  Tid: 26.10 – 08.11.2020 
 
  Sted: www.herning.dk – se vedhæftede  
    
  Info: For mere info se også skolens hjemmeside  
   kildebakkeskolen.aula.dk under info kommende 0.kl. 
 
Vi holder åbent hus tirsdag d. 2. februar 2020, kl. 15.00 – 17.00, 

hvor I sammen med jeres barn kan besøge skolen og SFO, hilse på børnehave-

klasselederen og personalet i SFO.  

Der er forældremøde i SFO torsdag d. 25. februar 2020, kl. 18.30 – 21.00. 

Vi sender invitationer ud i starten af februar til de børn, der skal starte på skolen og 
i SFO. 
 

Med venlig hilsen 
 
 John Furbo og Lisbeth Morsing 
 
 
 

 

 



BØRN OG UNGE 

 
 
 

 
Digital indskrivning til 0. klasse i skoleåret 2021-2022. 
 

 
 

Til forældre til kommende 0. klasse-børn  
 
Center for Børn og Læring 
Rådhuset, Torvet 
7400 Herning 
Tlf. 9628 2828 
 
Dato: 23-10-2020 

Indskrivning til 0. klasse sker i ugerne 44 og 45 (fra d. 26. oktober til og med  
d. 8. november 2020) og foregår digitalt via internettet.  
 
Du kan skrive dit barn op ved enhver computer, der har adgang til internettet på  
https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning. Brug evt. link på www.herning.dk under 
selvbetjening – indskrivning til 0.kl.  
 
Du skal bruge dit NemID ved indskrivningen. Hvis du ikke allerede har et NemID, kan du 
bestille det på www.nemid.nu. 
 

1. Log på https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning. 
 

2. Udfyld felterne med alle nødvendige oplysninger vedrørende dit barns indskrivning 
til 0. klasse pr. 1. august 2021. 

 
3. På sidste skærmbillede trykkes ”godkend”, hvorefter du får en kvittering. 

 
Uanset om dit barn skal gå på en anden folkeskole, friskole eller der ønskes 
skoleudsættelse, skal den digitale indskrivning benyttes, for at dit barn bliver 
registreret korrekt. 
  
Har du spørgsmål vedrørende indskrivningen, kan du rette henvendelse til skolens 
sekretær Henriette Sahl Helsager på tlf.nr. 9628 7693 eller email: kishh@herning.dk eller 
til Center for Børn og Læring, Kia Egebjerg på tlf. 96 28 70 05 eller  
e-mail: cblke@herning.dk. 
 


