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Kære forældre og pædagoger 

I Folkeskoleloven står der, at undervisningspligten indtræder den 1. august i 

det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. 

Langt de fleste børn i Halsnæs Kommune starter som 5-6-årige i skolens 

børnehaveklasse. 

Folkeskoleloven giver dog mulighed for i helt særlige tilfælde at godkende 

forældres anmodning om udsættelse af barnets skolestart, hvis det vurderes, 

at det tjener barnets udvikling at vente et år med skolestart. 

I denne pjece kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at 

få udsat dit barns skolestart. 

Venlig hilsen 

Børn Unge og Læring og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 

Halsnæs Kommune 

 

  



 

 

Praksis i forbindelse med udsættelse af skolestart 

• I september afholder børnehaven forældresamtaler for de kommende skolebørn. Ved 

samtalen tages der udgangspunkt i samtalearket ”Rød tråd”, som afslutningsvis underskrives 

af forældre og pædagog. Børnehaven informerer om procedure i tilfælde af overvejelser om 

skoleudsættelse. 

• På institutionens kontaktmøde i september/oktober drøftes børn, der forventes skoleudsat. De 

børn der ønskes skoleudsat indstilles til PPR.  

• Forældre og dagtilbud udfylder i samarbejde indstillingsskema og ansøgning om 

skoleudsættelse. Dette sker på baggrund af samtalearket ”Rød tråd”, en 

skoleparathedsundersøgelse (SPU) foretaget af dagtilbuddet, eventuelle vurderinger foretaget 

af PPR (psykolog, talehørekonsulent) samt en handleplan for det kommende år. Dagtilbuddets 

faglige begrundelse for ansøgningen skal fremgå. 

• Dagtilbudslederen sender indstillingsskema vedlagt ansøgningsskema, samtalearket ”Rød 

tråd” og SPU til psykolog og talehørekonsulent i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 

med kopi til forældre. Ansøgningen skal være PPR i hænde senest d. 29. november. 

• PPR foretager en pædagogisk psykologisk vurdering.  

• PPR sender samtaleark, SPU, handleplan og PPV til skolen, samt kopi af PPV til forældre og 

daginstitution, senest i uge 3. 

• Skolelederen har kompetence til endelig beslutning. Skolelederen orienterer forældrene og 

Børn Unge og Læring skriftligt om denne beslutning senest den 1. marts. Skolelederens 

afgørelse kan ikke ankes. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• I oktober afholder skolen orienteringsmøder for de kommende børnehaveklassebørn, hvor der 

bl.a. informeres om proceduren for skoleudsættelser. Søger du skoleudsættelse for dit barn, 

skal du stadig indskrive barnet, så barnet er indskrevet, hvis der ikke gives skoleudsættelse. 

• Der er deadline for indskrivning ultimo november til kommende skoleår.  

• Senest den 1. marts sender den enkelte skoleleder beslutninger om skoleudsættelser til 

forældre, PPR og Børn Unge og Læring. På baggrund heraf kan indskrivningen afsluttes 

herunder imødekommelsen af ansøgninger til skoler udenfor eget skoledistrikt. 

 

For yderligere information kontakt: 

Børn Unge og Læring eller PPR 

Rådhuspladsen 1 

3300 Frederiksværk 

Tlf. 4778 4000 

mail@halsnaes.dk 


