Vejledning om udsættelse af skolestart
Hvordan er reglerne?
I Danmark er der 10 års undervisningspligt. Undervisningspligten indtræder den 1. august i
det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Barnet skal som hovedregel begynde i børnehaveklasse (0. klasse) i en folkeskole eller påbegynde anden undervisning som alternativ til folkeskolen, så som undervisning på en friskole/privat grundskole eller hjemmeundervisning. Det
er kommunalbestyrelsen, der har ansvar for, at et barn indskrives i folkeskolen eller får undervisning, der svarer til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Et barn kan få udsat skolestart et år senere end undervisningspligten indtræder. Et barn kan
få udsat skolestart efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke, når det begrundes
i barnets udvikling. Udsættelse af barnets skolestart skal træffes i det kalenderår, hvor barnet
fylder seks år og senest før skoleårets start den 1. august. Godkendelse af udsat skolestart kan
betinges af, at barnet er optaget/optages i en børnehave. Undervisningspligten kan kun udsættes med et enkelt år.
Et barn kan efter forældrenes anmodning begynde i børnehaveklasse (0. klasse) i det kalenderår, hvor barnet fylder fem år. Det kræver dog, at barnet fylder fem år inden den 1. oktober
og vurderes til at kunne følge undervisningen i børnehaveklassen (0. klasse).

Hvordan i praksis?
I Assens Kommune er beslutningskompetencen vedrørende et barns skolestart delegeret til
de kommunale distriktsskoleledere.
Forældre kan i samarbejde med personalet i deres barns daginstitution vurdere barnets skoleparathed. Såfremt det vurderes, at barnet ikke er skoleparat skal forældrene kontakte skolelederen af distriktsskolen.
Hvis der indgås aftale mellem forældrene og skolelederen om udsættelse af barnets skolestart, skal der foreligge en faglig vurdering af barnet suppleret med udtalelse/vurdering fra
PPR. Herefter skal der udarbejdes en handleplan med mål for barnets udvikling i daginstitutionen for det kommende år. Den faglige vurdering og handleplan udarbejdes med afsæt i
mål og principper hentet i politikken for Børns overgange i Assens Kommune samt projekt
Opkvalificering af den tidlige indsats.
I overgangen fra kommunalt dagtilbud til privat skole eller fra privat dagtilbud til privat skole, er det den kommunale distriktsskoleleder der har beslutningskompetensen om skoleudsættelse.
Ansøgningsskema til skoleudsættelse kan afhentes på distriktsskolen eller på
Assens Kommunes hjemmeside: www.assens.dk.
Skoleudsættelsen meddeles skriftligt i det henviste ansøgningsskema, hvis det meddeles
mundtligt, skal der herefter udarbejdes et notat herom, som gemmes på elevens sag/mappe.

Skoleudsættelsen skal følge indskrivningen og gemmes på elevens sag/mappe i fem år efter at
sagen er afsluttet og der ikke længere er administrativt eller retsligt brug for den. Udsættelsen afsluttes i det øjeblik der indgår en indmeldelse til folkeskolen.
For yderligere information kontakt Dagtilbud & Skole:
Pædagogisk konsulent, Lotte Tangaa Tjalve
Pædagogisk konsulent, Kirsten Thingholm

Tlf. 6474 6871, lotja@assens.dk
Tlf. 6474 6869, kithi@assens.dk

Lovgivning om overgange og skolestart
Dagtilbudsloven
§ 7. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at
udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.
Folkeskoleloven
Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv
§ 11 om undervisningen i børnehaveklasser
§ 32 – 35 om undervisningspligt
§ 34, stk. 2. om udsættelse af undervisningspligten
§ 36 om indskrivning i folkeskolen og regler om forældrenes valg af en anden skole end den skole i hvis grunddistrikt barnet bor eller opholder sig.
§ 36, stk. 2. om forældrenes ubetingede ret til at få deres barn optaget i grunddistriktets skole.
§ 36, stk. 3. om forældres krav på at barnet kan optages i en anden skole end distriktsskolen.
Kravet gælder kun, hvis der er plads på den pågældende skole.
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