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Vejledning til at skrive dit barn op til SFO morgen-

pasning 4. klasse 
 

 

• Log på Den Digitale Pladsanvisning med din NemId – vælg Aarhus Kommune. 

 

• I øverste faneblad finder du dit eget navn, samt dit barns/dine børns navne. Tryk på 

det barn du ønsker at opskrive. 

 

• Tryk derefter på ”opskriv” på linjen under barnets navn. 

 

1. Søg institution 

Nederst på siden til venstre, i søgefeltet ”simpel søgning”, udfyldes behovsdatoen. Der kan kun 

skrives op til enten d. 1. eller d. 16. i måneden. Herefter udfyldes ”distriktet” (se nederst hvik-

let distrikt du skal vælge). Under ”pasning” vælges SFO Morgenpasning 4. klasse → tryk på 

”vis muligheder” i nederste højre hjørne. 

 

2. Søgeresultat 

På denne side, skal du trykke på ”vælg” ud for den SFO dit barn skal gå på. Når du har valgt 

alle den SFO dit barn skal indmeldes i → tryk på ”næste” i nederste højre hjørne. 

 

3. Prioritering 

Her får du et overblik over den valgte SFO → tryk på ”næste” i nederste højre hjørne. 

 

4. Personlige oplysninger 

Her kan du vælge modersmål og udfylde de ønskede mødetider i institutionen. Dette vil alene 

være vejledende. Bemærk! Mødetiderne er kun obligatoriske hvis du har ønsket dagpleje til 

dit barn.  

 

Udfyld evt. kommentarfeltet, hvis du har nogle bemærkninger i forbindelse med opskrivningen 

→ tryk på ”næste” i nederste højre hjørne. 

 

5. Kontaktinformationer 

Udfyld din civilstand og dine kontaktoplysninger. Det er vigtigt at du bekræfter at mailadressen 

er rigtig → tryk på ”næste” i nederste højre hjørne. 

 

6. Opsamling  

På denne side får du et sidste overblik over den SFO, du har skrevet dit barn op til. Ønsker du 

at rette oplysninger, tryk ”ret oplysninger” nederst på siden.  

Tryk herefter på ”send opskrivning” i nederste højre hjørne. 
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7. Kvittering 

Når ansøgningen er sendt, vises en kvittering på opskrivningen. Bemærk! Der vil også blive 

lagt en kvittering under ”post” på din Digitale Pladsanvisning. 

 

 

Her kan du se hvilket distrikt jeres skole tilhøre 
Grenåvej Øst 

Risskov Skole 

Strandskolen 

Sølystskolen 

Skæring Skole 

Skødstrup Skole  

Grenåvej Vest 

Ellevangskolen 

Lystrup Skole 

Elsted Skole 

Elev Skole 

Hårup Skole 

Virupskolen 

 

Randersvej 

Samsøgades Skole 

Skovvangsskolen 

Katrinebjergskolen 

Vorrevangskolen 

Lisbjergskolen 

Bakkegårdsskolen 

 

Viborgvej 

Møllevangsskolen 

Hasle Skole 

Skjoldhøj Skole 

Tilst Skole 

Sabro Korsvejskolen 

 

Silkeborgvej 

Gammelgårdsskolen 

Åby Skole 

Engdalsskole 

Sødalskolen 

Ellehøjskolen 

Næshøjskolen 

Skanderborgvej 

Viby Skole 

Vestergårdsskolen 

Søndervangsskolen 

Rosenvangsskolen 

Højvangsskolen 

Bavnehøjskolen 

 

Horsensvej 

Læssøesgade Skole 

Frederiksbjerg Skole 

Holme Skole 

Rundhøjskolen 

Tranbjergskolen 

 

Oddervej 

Kragelundsskolen 

Skåde Skole 

Beder Skole 

Malling Skole 

Mårslet Skole 

Solbjerg Skole 

 

 


