
	  
Forslag	  til	  procedure	  vedrørende	  indmeldelse	  

D a n s k 	   F r i s k o l e f o r e n i n g 	  
	  

	  
	  
	   	  



Procedure	  vedrørende	  indmeldelse	  
	  
Vigtigheden	  af	  en	  klar	  og	  	  grundig	  optagelsesprocedure	  
Frie	  grundskoler	  selv	  –	  jf.	  Friskolelovens	  §1	  -‐	  hvilke	  elever,	  de	  vil	  optage	  på	  skolerne.	  Det	  er	  
naturligvis	  yderst	  vigtigt,	  at	  denne	  frihed	  forvaltes	  på	  en	  forsvarlig	  måde	  –	  bl.a.	  med	  
udgangspunkt	  i	  en	  gennemarbejdet	  og	  velovervejet	  optagelsesprocedure.	  
Det	  er	  almindelig	  praksis,	  at	  man	  på	  friskolerne	  har	  samtaler	  i	  forbindelse	  med	  en	  eventuel	  
indmeldelse,	  hvor	  bl.a.	  skolens	  værdigrundlag	  uddybes.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  sikre,	  at	  
forventninger	  mellem	  skole	  og	  hjem	  er	  afstemt.	  
I	  forbindelse	  med	  optagelsen	  udfyldes	  et	  indmeldelsesskema.	  	  
	  
På	  næste	  side	  finder	  du	  inspiration	  til	  udarbejdelsen	  af	  indmeldelsesskema.	  
	  
	  
	  
	  
Vejledning	  vedrørende	  indmeldelse	  samt	  venteliste	  
	  
Indmeldelse	  efter	  skoleårets	  start	  –	  og	  inden	  den	  5.	  september:	  
Hvis	  indmeldelse	  sker	  efter	  skoleårets	  start,	  og	  inden	  den	  5.	  september,	  hvor	  der	  er	  
indberetning	  vedrørende	  antal	  indskrevne	  børn	  på	  en	  fri	  grundskole,	  er	  der	  forhold,	  man	  skal	  
være	  ekstra	  opmærksomme	  på.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  man	  har	  givet	  den	  tidligere	  skole	  besked	  om,	  
at	  den	  pågældende	  elev	  er	  startet	  på	  skolen	  -‐	  	  senest	  d.	  5.	  september	  kl.	  12.	  
	  
	  
Vedrørende	  ventelister	  
Skolen	  bør	  udarbejde	  en	  procedure	  for	  optagelse	  fra	  venteliste:	  Overvejelser	  vedrørende	  evt.	  
fortrinsret	  for	  søskende,	  børn	  af	  tidligere	  elever	  m.v.	  
	  
Overvejelser	  om	  dispensationsmulighed	  i	  forhold	  til	  loft	  for	  antal	  elever	  pr.	  klasse.	  	  	  
(Der	  kan	  for	  eksempel)	  være	  særlige	  tilfælde,	  hvor	  et	  søskendepar	  skal	  indskrives,	  men	  hvor	  
der	  er	  kun	  er	  plads	  til	  det	  ene	  barn.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Huskeliste	  til	  skolens	  indmeldelsesskema	  
	  
	  
Generelle	  informationer	  
	  
Data	  elev:	  Navne,	  folkeregisteradresse,	  kommune	  
	  
Data	  mor:	  Navne,	  folkeregisteradresse,	  telefon(privat	  samt	  arbejde),	  e-‐mail	  
	  
Data	  far:	  Navne,	  folkeregisteradresse,	  telefon	  (privat	  samt	  arbejde),	  e-‐mail	  
	  
Forældremyndighed:	  	  
Fælles	  forældremyndighed:_____	  
(Ved	  fælles	  forældremyndighed	  skal	  begge	  forældre	  skrive	  under	  på	  indmeldelsesskemaet)	   	  
	  
Ene	  forældremyndighed:_____	  
(Den	  forælder,	  der	  har	  forældremyndigheden	  alene,	  skriver	  under)	  
	  
Dato	  (skoleår)	  for	  ønsket	  skolestart:____	  
	  
Accept	  af	  skolens	  kontakt	  til	  børnehave/institution/tidligere	  skole.	  
	  
Begrundelse	  for	  evt.	  skoleskift	  
	  
Information	  om,	  hvorvidt	  barnet	  tidligere	  har	  haft	  kontakt	  til	  PPR	  (pædagogisk/psykologisk	  
rådgivning)	  -‐	  hvis	  ja,	  hvad	  var	  henvisningsårsagen?	  
Skulle	  der	  senere	  end	  denne	  indmeldelse	  vise	  sig	  behov	  for	  henvisning	  af	  pædagogisk	  eller	  
psykologisk	  karakter,	  skal	  skolen	  orienteres	  herom.	  
	  
Helbredsmæssige	  oplysninger,	  som	  skolen	  bør	  kende	  til.	  	  
	  
	  
Foto,	  video	  og	  kørselstilladelse	  

Situationsbilleder	  fra	  undervisningen	  af	  en	  gruppe	  børn	  kan	  efter	  Datatilsynets	  praksis,	  
offentliggøres	  på	  Internettet	  og	  i	  det	  trykte	  materiale	  uden	  skriftlig	  tilladelse.	  Dette	  gælder	  
ikke	  portrætbilleder	  af	  én	  elev/et	  børnehavebarn	  –	  heller	  ikke	  klasse-‐/gruppebillede.	  

Dette	  kræver	  en	  skriftlig	  tilladelse	  fra	  forældre.	  	  

Foto-‐	  og	  videotilladelse	  
Tilladelse	  til	  at	  offentliggøre	  billeder	  og	  videoklip	  på	  skolens	  hjemmeside,	  sociale	  medier,	  
virksomhedsplan,	  velkomstfolder,	  nyhedsbreve	  og	  andet	  informationsmateriale	  fra	  skolen.	  
Desuden	  også	  i	  forbindelse	  med	  informationsmateriale	  hos	  skolens	  samarbejdspartnere:	  

Ja:	  ____	   Nej:	  ___	  



Kørselstilladelse	  
Tilladelse	  til	  at	  barnet	  i	  særlige	  tilfælde	  må	  transporteres	  i	  private	  biler	  ved	  ture,	  udflugter	  
m.m.	  arrangeret	  af	  skolen/SFO’en/børnehaven.	  Barnet	  er	  fastspændt	  efter	  færdselslovens	  
regler,	  og	  bilen	  føres	  af	  skolens/SFO’ens	  /børnehavens	  eget	  personale	  og/eller	  andre	  
forældre.	  

Tilladelse	  til	  at	  forlade	  skolen	  i	  skoletiden	  
	  
	  
Forslag	  til	  afsluttende	  kommentar	  
”Vi	  erklærer	  os	  bekendte	  med	  skolens	  vedtægter,	  og	  er	  bekendte	  og	  loyale	  overfor	  skolens	  
værdigrundlag.	  Vi	  er	  blevet	  oplyst	  om	  skolen,	  herunder	  om	  forældres	  pligt	  til	  at	  deltage	  i	  
arbejdsdage	  og	  rengøring	  af	  skolen.	  Vi	  har	  bemærket,	  at	  der	  er	  en	  udmeldelsesfrist	  på	  tre	  
måneder,	  som	  vi	  er	  indforstået	  med	  at	  skulle	  betale,	  såfremt	  vi	  måtte	  vælge	  at	  udmelde	  vort	  
barn	  af	  skolen	  med	  kortere	  varsel.	  Indmeldelsen	  er	  først	  gældende,	  når	  skolen	  har	  givet	  
skriftligt	  tilsagn	  om	  dette.	  
Vi	  er	  bekendt	  med	  skolens	  betalings-‐	  og	  gebyrregler.	  Herunder	  er	  vi	  opmærksomme	  på,	  at	  
man	  skal	  holde	  sig	  orienteret	  om	  betaling	  via	  skolens	  hjemmeside,	  og	  at	  begge	  forældre	  
hæfter	  for	  betalingen.”	  
	  
	  
Dato:	  ____	   Forældreunderskrift:	  _______________________________________________________________	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


