
Bilag 10 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 

Vedtaget af byrådet den 4. december 2005 

Indskrivning/optagelse af elever 
 

Klassedannelse på børnehaveklassetrinnet 

Antallet af indskrevne børn fra skolens eget distrikt danner grundlaget for oprettelse af antal 

børnehaveklasser på den enkelte skole. Den centrale klassedannelse i foråret sker med maksi-

malt 24 elever pr. klasse. Der må dog maksimalt være 28 elever i en børnehaveklasse ved 

skoleårets start. 

 

Børn, som har søskende på skolen i forvejen, har krav på optagelse og medtælles i klassedan-

nelsen1. 

 

Tosprogede børn, som henvises til skolestart i børnehaveklasse på anden skole end distrikts-

skolen tildeles status som distriktsbørn og medtælles ved klassedannelsen på lige fod med 

børn fra den pågældende skoles distrikt. 

 

Et barn, der via Visitations-koordinationskonference er bevilget en plads på fritidshjem eller in-

tegreret institution med særlig ressource, tildeles status som distriktsbarn også i forhold til den 

skole, i hvis distrikt fritidshjemmet/den integrerede institution ligger. Det enkelte barn bevarer 

herudover sin status som distriktsbarn i det skoledistrikt, hvor familien bor. Forældre giver ved 

indskrivningen meddelelse om valg af skole. (denne passus er forældet) 

 

Der kan gives tilladelse til en anderledes klassedannelse på børnehaveklassetrinnet end den 

efter reglerne besluttede.  

 

Indskrivning til skolestart i børnehaveklasse eller 1. klasse foregår samtidigt på alle kommu-

nens skoler. Tidspunktet fastsættes af Børn og Unge. Anmodninger om optagelse på en anden 

skole end distriktsskolen skal fremsættes inden en frist, som ligeledes fastsættes af Børn og 

Unge. 

 

Klassedannelse på 1.-10. klassetrin 

Det er den enkelte skole, som beslutter antallet af klasser på 1.-10. klassetrin. Der må dog iht. 

folkeskoleloven maksimalt være 28 elever i en klasse ved skoleårets start. 

 

                                           
1 Krav på optagelse medfører dog ikke, at barnet har krav på, at der sørges for befordring efter folkesko-
lelovens § 26. 
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Optagelse på anden skole end distriktsskolen/skoleskift 

Forældre har krav på, at deres barn optages i skolen i det distrikt, hvor barnet bor eller ophol-

der sig (distriktsskolen). 

 

Søskende til henviste2 børn på skolen har krav på optagelse3. 

 

Forældre har ved indskrivning af deres barn til skolestart i børnehaveklasse eller 1. klasse mu-

lighed for at søge om optagelse på en anden skole end distriktsskolen.  

 

Under skoleforløbet kan forældre anmode om skoleskift for deres barn. Ansøgning herom skal 

ske til den ønskede skole.  

 

Hvis der foreligger flere samtidige ønsker om optagelse på anden skole end distriktsskolen el-

ler om skoleskift, og det ikke er muligt at imødekomme alle, optages elever i følgende række-

følge: 

 

1. kommunens børn optages før børn fra andre kommuner 

2. søskende har en fortrinsstilling til ledige pladser 

3. afstand mellem hjem og skole – nærmest boende optages først. 

 

Fraflytter familien et skoledistrikt, kan forældrene vælge at lade barnet fortsætte skolegangen 

i den hidtidige skole. Dette gælder også, hvis forældrene flytter til en anden kommune. 

 

Efter udslusning fra modtagelsesklasse kan elever efter Børn og Unges nærmere bestemmelse 

fortsætte skolegangen på den skole, hvor pågældende barn har gået i modtagelsesklasse. 

 

Vælger forældre ved indskrivningen til skolegang eller under skoleforløbet en anden skole end 

distriktsskolen, herunder en privatskole, kan der ikke senere fremsættes krav om optagelse på 

distriktsskolen. Overflytning til distriktsskolen behandles efter reglerne om skoleskift. 

 

                                           
2 Børn, som er henvist til specialklasse, modtagelsesklasse eller tosprogede børn, som er henvist i hen-
hold til Lov 594. 
3 Krav på optagelse medfører dog ikke, at barnet har krav på, at der sørges for befordring efter folkesko-
lelovens § 26. 
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Skoleskift 10. klassetrin 

Elever fra Århus Kommune kan fortsætte deres skolegang i 10. klasse på deres 10. klasse di-

striktsskole. Efter ønske kan elever fortsætte deres skolegang i 10. klasse på en anden af 

kommunens 10. klassesskoler. Er det ikke muligt at imødekomme alle ønsker om skift til en 

bestemt skole, optages elever i følgende rækkefølge: 

 

1. elever fra Århus Kommune optages før elever fra andre kommuner 

2. sammenhængen mellem elevens uddannelsesplan og tilbuddet på    

     den ønskede skole/10. klasses-linie. 

 

Et ønske om skolegang i 10. klasse på en anden skole skal fremsættes inden en bestemt frist, 

som fastsættes af Børn og Unge. Oplysning om fristen gives i det almindelige informationsma-

teriale om 10. klasser i Århus Kommune.  

 

 

Reservation af pladser til tilflyttere mv. 

Der kan som udgangspunkt optages børn fra andre skoledistrikter til og med plads nr. 24 (set 

som et gennemsnit på klassetrinnet). De sidste pladser reserveres til tilflyttere til distriktet. 

 

Børn og Unge kan i særlige tilfælde udnytte enkelte af de sidste 4 pladser til henvisning af 

søskende til allerede henviste tosprogede børn i henhold til § 5, stk. 7.  
 

Der kan i særlige tilfælde reserveres flere pladser til tilflyttere, hvis der er planlagt mere bety-

delig udbygning af et område. Herudover kan der reserveres ekstra pladser, hvis en skole skal 

have henvist tosprogede børn i løbet af skoleforløbet. 

 

Er der i et område ringe tilflytning, kan det besluttes, at der skal reserveres færre end 4 plad-
ser. Antallet af reserverede pladser kan være forskelligt fra klassetrin til klassetrin på den en-
kelt skole. 


