Ansøgning om optagelse på anden skole end distriktsskolen
Elevens navn:

Cpr. nr.:

Adresse:

Tlf. nr.:

Postnr. og by:

Eleven er indmeldt på:

Klassebetegnelse:

Eleven ønskes indmeldt på:

Klassetrin:

Ønsket indskrivningsdato:

Angivelse af begrundelse for optagelse på ønsket skole:

Er skoleskiftet drøftet med afgivende skoles ledelse ? (sæt kryds)

JA:

NEJ:

Er skoleskiftet drøftet med modtagne skoles ledelse ? (sæt kryds)

JA:

NEJ:

Dato:

Underskrift/forældre:

Skemaet skal returneres i udfyldt stand til:
Odsherred Kommune
Dagtilbud og Uddannelse
Att.: Pia Damgaard
Nyvej 22
4573 Højby

Gældende regler:
Fra den 1. august 2005 blev Folkeskoleloven ændret således, at forældrene fik mere frit skolevalg
inden for og over kommunegrænserne.

· Forældremyndighedsindehaveren har således krav på at få barnet optaget i en folkeskole
efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, såfremt der er plads på den
ønskede skole.

· Hvis forældremyndighedsindehaveren ønsker at foretage et nyt skolevalg (skoleskifte) for
barnet, har denne ligeledes krav på at få barnet optaget i en folkeskole efter eget valg i
bopælskommunen eller i en anden kommune, såfremt der er plads på den ønskede skole.

· Ud over retten til frit skolevalg opretholdes forældremyndighedsindehaverens ubetingede ret
til barnets optagelse i distriktsskolen og den eksisterende ret til at forblive i en bestemt skole
ved flytning inden for kommunen eller en anden kommune.
· Hvis forældremyndighedsindehaveren har valgt en anden skole end distriktsskolen, herunder
en fri grundskole (privat skole) eller efterskole, og efterfølgende ønsker, at barnet optages i
distriktsskolen, har barnet ikke ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen. Optagelse
vil afhænge af skolens kapacitet.

· Sker skolegang i en anden kommune end bopælskommunen, er bopælskommunen eller
skolekommunen ikke forpligtet til at yde fri befordring i henhold til gældende regler herom.
Ved valg af en anden skole end distriktsskolen vil eleven ikke være berettiget til gratis
buskort.
Ved flytning, som medfører tab af befordringsberettighed, skal det udstedte skolekort
returneres øjeblikkeligt til den skole, som har udstedt skolekortet.

· Vælger forældrene en anden skole end distriktsskolen, får eleven i følge loven også ret til at
blive optaget i den pågældende skoles skolefritidsordning, hvis en sådan er etableret, og der
er plads i den.

