Børne- og Kulturforvaltningen

Ansøgning om udsat skolegang

Barnets navn:
Barnets CPR-nr:
Barnets daginstitution:
Evt. anden pasning:
Forældremyndighedsindehaver(e):
Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Postnr./by:

Postnr./by:

Tlf.nr,:

Tlf.nr.:

Forældres begrundelse for udsat skolestart:

__________
Dato

__________________________________
Forældre underskrift

Se vejledning om udfyldelse af skema m.m. side 4.
Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Er
barnet ikke parat til at begynde skolegangen i børnehaveklase, kan der anmodes om udsat
skolegang med baggrund i en konkret vurdering af barnet.

Nedenstående skal udfyldes af en eller flere af følgende: Børnehusleder, psykolog, talepædagog, speciallæge. Uddybende bilag kan vedlægges (sæt kryds hvis der vedlægges bilag) ■
Netværksmøde afholdt den:______________

Vurdering af barnets udvikling i relation til skolestart.

__________________________ leder af _________________________ børnehus
(Underskrift)
__________________________
(Underskrift)

_____________________________________
(titel speciallæge, psykolog m.fl.)
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Svar på ansøgning om udsat skolestart
Denne del udfyldes af skolelederen:
Det meddeles herved, at ansøgningen om skolegangsudsættelse
Imødekommes
ikke imødekommet
Skolelederens begrundelse:

Skoleleders underskrift:

_________________________

Skolelederens navn

Dato

Efter persondataloven, skal der orienteres om, at oplysningerne i denne sag vil blive behandlet elektronisk. Oplysningerne bruges i forbindelse med registreringer i kommunens
elevregistreringssystem. Du har ret til at se de oplysninger, der er registreret om dig eller dit
barn. Du har endvidere ret til at få rettet eventuelle forkerte oplysninger. Yderligere informationer om persondata loven kan fås ved henvendelse til datatilsynet eller kan ses på
www.datatilsynet.dk .
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Vejledning til forældre om udfyldelse af skema
Du udfylder side 1 med data og begrundelser for ønsket om at få udsat dit barns skolestart
og underskriver.
Før du sender ansøgningsskemaet til skolelederen, beder du børnehusets leder eller anden
fagperson (psykolog/talepædagog/ speciallæge mfl.) om konkret vurdering af dit barns udvikling i relation til skolestart.
Denne konkrete vurdering af barnet tilføjes ansøgningsskemaet side 2 og underskrives af
børnehusets leder eller anden fagperson (psykolog/talepædagog/ speciallæge mfl.)
Uddybende bilag om barnets udvikling kan vedlægges. Dato for netværksmøde noteres.
Ansøgningsskemaet afleveres normalt til skolelederen på distriktsskolen i forbindelse med
skoleindskrivning i januar, men kan også sendes til distriktsskolen i samme periode. Skolelederen vurderer på baggrund af ansøgningen, om barnet kan få skoleudsættelse. Skemaet
kan desuden sendes via sikker e-mail til Skoleafdelingen, Børne- og Kulturforvaltningen.
Har dit barn haft behov for særlig støtte i dagtilbuddet, skal evt. ansøgning om udsat skolestart dog indsendes inden 1. oktober.
Skal barnet på privatskole sendes ansøgningen til Skoleafdelingen, Børne- og Kulturforvaltningen Gladsaxe Rådhus i forbindelse med skoleindskrivning i januar. Børne- og Kulturforvaltningen vurderer på baggrund af ansøgningen, om barnet kan få skoleudsættelse.
Du vil herefter få ansøgningsskemaet retur med skolelederes (eller forvaltningens) besvarelse og underskrift (side 3).
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