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Vedledningen henvender sig til forældre, som ønsker et skoleskift
for deres barn fra en folkeskole, friskole eller privatskole til en
folkeskole i Frederikssund Kommune.
Vejledningen er baseret på regler, som fremgår af Styrelsesvedtægt for
Frederikssund Kommunes Skolevæsen, Folkeskoleloven samt relevante
bekendtgørelser.
Første skridt: Tal med jeres nuværende skole
Hvis I som forældre ønsker, at jeres barn skifter til en anden folkeskole i
kommunen, skal I først henvende jer til den skole, som jeres barn går på.
Sammen med skolen taler I om grunden til, at I ønsker et skoleskift.
Hvis I ønsker at gå videre med skoleskiftet, skal I selv henvende jer til den
skole, I ønsker jeres barn skal gå på. Det kan i enkelte tilfælde også være
ledelsen på jeres nuværende skole, der henvender sig til den nye skole.
Er der plads på den nye skole?
Når en skole modtager en ansøgning om skoleskift, vil I som forældre få
besked inden for 14 dage fra skolen, om der er ledig plads eller ej.
Det er ikke sikkert, at den skole, I søger om skoleskift til, har ledige pladser
på klassetrinnet.
Der er ledig plads, hvis skolen har 24 eller færre elever i gennemsnit pr.
klasse på klassetrinnet.
Hvis skolen har en ledig plads kan barnet i princippet optages
Skolen kan dog oplyse om
 der er behov for et møde med jer/barnet med henblik på
klasseplacering, skolestart mv.
 der er behov for oplysninger fra den nuværende skole

Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, så optages børnene i
følgende rækkefølge:
1. Først optages børn med søskende på den ønskede skole.
2. Dernæst optages børn som bor nærmest på den ønskede skole.
3. Dernæst foregår optagelse efter opskrivningsdato.
Børn fra andre kommuner optages efter samme retningslinjer. Børn som bor
i Frederikssund Kommune optages dog altid først.
Hvis skolen ikke har en ledig plads, kan jeres barn ikke blive optaget.
Dermed kan I vende tilbage senere på året, eller se om der er plads på en
anden skole. Hvis jeres barn ikke får en plads i løbet af skoleåret, så skal I
huske at søge den nye skole igen i det nye skoleår, hvis I stadig er
interesserede i et skoleskift.
Fravalg af distriktsskolen
Alle børn er, i kraft af deres bopæl eller opholdssted, tilknyttet en bestemt
distriktsskole. Som udgangspunkt har de derfor en ubetinget ret til optagelse
på den pågældende skole.
Såfremt I som forældre enten har valgt at indskrive jeres barn på eller flytte
jeres barn til en anden skole end distriktsskolen, mister jeres barn den
ubetingede ret til at blive optaget på distriktsskolen. Dette gælder uanset,
om det er en folkeskole, friskole eller privatskole, som jeres barn skifter fra.
Hvis I ønsker, at jeres barn skal skifte til distriktsskolen, indskrives barnet
derfor efter de regler, der gælder for indskrivning på en anden folkeskole
end distriktsskolen. Det vil sige efter reglerne om frit skolevalg, hvor barnet
kun kan optages, hvis der er plads på skolen, altså efter de regler der er
beskrevet herover.
Skoleskift i forbindelse med tilflytning til skoledistrikt
Hvis I er tilflyttere til kommunen og har et barn, som skal i skole, skal I
kontakte distriktsskolen og aftale indmeldelse med den.
Tilflyttere til et skoledistrikt har krav på optagelse i distriktsskolen, og derfor
er der reserveret en plads til jeres barn, dog under følgende
forudsætninger:
 Skoleskiftet skal ske i umiddelbar forbindelse med flytningen til
skoledistriktet (se også under)
 Børn med dansk som andetsprog skal sprogscreenes ved
tilflytning/skoleskift
 Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, kan
visiteres til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i
specialklasser og specialskoler.

Det betyder, at I ved tilflytning til kommunen skal tage stilling til, om I
ønsker jeres barn optaget på distriktsskolen.
Såfremt I som forældre har valgt ikke at indskrive jeres barn på
distriktsskolen i umiddelbar forbindelse med tilflytning til skoledistriktet,
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anses dette som et fravalg af distriktsskolen, og dermed mister barnet den
ubetingede ret til at blive optaget på distriktsskolen. I stedet for indskrives
barnet efter reglerne for frit skolevalg, som er beskrevet herover.
Befordringsudgifter
Der gives ikke befordringsgodtgørelse til barnet, hvis I som forældre af egen
drift har skiftet jeres barn til en anden skole end distriktsskolen. Hvis
skoleskiftet til en anden skole end distriktsskolen medfører transportudgifter,
er det derfor som hovedregel jer som forældre, der afholder udgifterne.
Læs mere på www.frederikssund.dk
I kan altid finde oplysninger om opskrivning, skoler, transport mv. på
kommunens hjemmeside www.frederikssund.dk
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