Er dit barn skoleparat?
Information om tidlig skolestart og
udsættelse af skolestart

Tidlig skolestart
Børnehaveklassen er obligatorisk,
og undervisningspligten er ti år.
Undervisningspligten indtræder
den 1. august i det kalenderår,
hvor dit barn fylder 6 år. Enkelte
børn kan, på baggrund af over-ve
jelser om barnets modenhed
og selvstændighed, begynde i en
børnehaveklasse i august måned
i det kalenderår, hvor barnet
fylder 5 år.
Betingelsen er, at barnet kan
følge undervisningen i børnehaveklassen og dermed kan fortsætte
i 1. klasse året efter. Dette
kræver en vurdering af skoleparatheden, som skolen foretager
i samarbejde med forældre,
børnehaven og Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning (PPR).

Proceduren er således:
• Forældrene henvender sig til
skolen.
• Skolen inviterer til en samtale i
mellem forældre, børnehaven, en
børnehaveklasseleder fra modtagende skole, afdelingslederen og

en repræsentant fra PPR.
• Børnehaven har inden mødet
lavet en TRAS (Tidlig registrering
af sprogudvikling) på barnet.
• Hvis der efter denne samtale
fortsat er tvivl om tidspunkt for
skolestart, og der er behov for en
objektiv vurdering gøres
følgende:
• Barnet deltager en dag i en
børnehaveklasse på modtagende
skole. Her deltager psykolog og
logopæd en time for at observere
barnet/børnene.
Børnehaveklasselederne kan
sammen med PPR lave KTI
(Kontrolleret Tegneiagttagelse)
med børnene.
• Efterfølgende mødes
børnehaveklasseleder, afdelingsleder, psykolog, logopæd
og skoleleder for at vurdere,
hvordan det er gået.
Skolens leder afgør efter en
konkret vurdering, om et barn er
tilstrækkeligt modent til, at tidlig
optagelse i børnehaveklassen
kan finde sted.

Udsættelse af skolestart
Der afholdes forældresamtale i
børnehaven i maj/juni året inden
skolestart. Udgangspunktet er,
at alle børn starter i skole.
Enkelte børn kan få udsat
skolestart, hvis der er bekymring
for barnets udvikling og trivsel.
For at kunne få udsat skolestart
skal barnet være kendt hos
Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning (PPR). Hvis barnets
vanskeligheder er af en sådan
art, at skoleudsættelse vil være
det bedste for barnet, kan man
søge om skoleudsættelse hos
Skole og Familie. Ansøgninger
kan kun imødekommes, såfremt
der ligger en udtalelse fra PPR,
der anbefaler skoleudsættelse.
Hvis et barn får
skoleudsættelse skal
børnehaven i samråd med
forældre, PPR og evt. andre
fagpersoner udarbejde en
indsatsplan for barnet.

Proceduren er således:
• I forbindelse med den digitale
indskrivning via ”Min Rude”
angives, om der ønskes udsættelse af skolestart.
• Hermed gives mulighed for at
udskrive en ansøgningsblanket,
der sendes til Skole og Familie
området sammen med
anbefalingen fra PPR.
• Ansøgningen behandles i Skole
og Familie området og forældrene
modtager svar på ansøgningen.
Afgørelsen kan ikke ankes.

Få mere information:
Læs mere om skolestart på kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk/skolestart..
Der finder du blandt andet ansøgningsfrister og datoerne for digital
skoleindskrivning.
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