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Lovpligtig digital indskrivning
Folketinget har vedtaget lovgivning om obligatorisk digital selvbetjening. Loven indebærer, at det pr. 1. december 2012 er obligatorisk for borgerne digitalt at



Ansøge om indskrivning af barn i folkeskole samt
Ansøge om plads i dagtilbud (herunder skolefritidsordning/DUS)

Det betyder, at borgerne skal benytte den selvbetjeningsløsning, som kommunen stiller til rådighed.
Indskrivning skole
Forældre - til skoleparate børn – modtager indskrivningsmateriale, som henviser til den digitale selvbetjeningsløsning: www.indskrivning.dk
Såfremt forældrene har behov for hjælp til den digitale løsning, beder vi skolerne være behjælpelige, således forældrene kan hjælpes igennem den digitale løsning ved fremmøde på skolen.
Skolerne skal kun udlevere en blanket, såfremt alle andre muligheder for digital skoleindskrivning er afprøvet.
Indmeldelse DUS
Forældre der ønsker at tilmelde deres barn til DUS, skal benytte sig af www.pladsanvisningen-online.dk
Dusserne kan ikke længere benytte DUS-blanketter til indmeldelse (og udmeldelse) i DUS 1. Alle blanketter til indmeldelse i DUS 1 bedes fjernet.
Såfremt forældrene har behov for hjælp til den digitale løsning, beder vi DUS eller skolens kontor være behjælpelige, således forældrene kan hjælpes gennem den digitale løsning ved fremmøde i DUS.
Såfremt indmeldelse i DUS ikke kan afklares digitalt, henvises forældrene til DUS-sekretariatet.
DUS 2
I forhold til indmeldelse i DUS2 vil man stadig, indtil videre, skulle benytte blanketter der udleveres eller findes på Aalborg Kommunes hjemmeside.
Hjælp til forældrene
I den fælles offentlige digitaliseringsstrategi fremgår det, at kommunen skal sikre, at der er den tilstrækkelige hjælp og vejledning til de borgere, som ikke kan eller har svært ved at bruge de digitale kanaler. Skolerne bedes således stille hjælp og pc’er til rådighed for borgerne samt benytte informationsmøderne på skolerne og hjemmesiden til at informere borgerne. Information om Nem-ID findes på Aalborg Kommunes
hjemmeside.
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