
 

 

 

 

 

 Skoleudsættelse 

Information og vejledning til forældre om udsat skolestart 

I denne pjece kan I læse om gode råd til, hvordan i kan 

hjælpe med at gøre jeres barn skoleparat, samt proceduren 

for skoleudsættelse i Albertslund Kommune. 

Formålet med denne pjece og proceduren i Albertslund 

Kommuner at skabe rammer for en dialog, hvor I som for-

ældre føler jer trygge og godt hjulpet, hvis i skulle vælge at 

søge om skoleudsættelse. 
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Er dit barn skoleparat?    

Børn begynder i skole det kalenderår, hvor de fylder seks år. Som forældre er 

det  naturligt, at I overvejer om jeres barn er parat til at starte i skole. Husk 

at dit barn  udvikler sig meget frem til skolestarten til sommer. 

 

I som forældre kan støtte jeres barn i at blive klar til skolestart. Kan jeres 

barn fx klare praktiske ting selv,  eller er der noget I skal have øvet?   I kan 

også støtte jeres barn i at koncentrere sig gennem længere tid fx ved at tegne, 

lave puslespil eller ved  at læse historier sammen.  Højtlæsning er også med 

til at udvikle dit barns sprog, især hvis I taler sammen om det, som bogen 

handler  om. 

Et godt talesprog er fundamentet for, at dit barn kan lære. Har dit barn et 

godt sprog, har det også lettere  ved at deltage i leg og andre sociale fælles-

skaber.  

 

I skolen tager lærerne udgangspunkt i, at børn er forskellige og lærer på for-

skellige måder. Derfor  tilrettelægger de også en undervisning, hvor udfor-

dringer  tilpasses det enkelte barn. Der vil dog være  nogle børn for hvem det 

ikke er hensigtsmæssigt at starte i skole det år, hvor de fylder seks. I de til-

fælde  kan man som forældre søge om udsat skolestart.   

 

En skoleudsættelse begrundes i barnets udvikling. Det vil sige, at der skal 

være grund til at tro, at barnet vil  få et væsentligt større udbytte af et ekstra 

år i børnehaven, end det ville kunne få ved at starte i 0. klasse. 

 

I Albertslund Kommune ønsker vi at understøtte, at børn bliver bedst muligt 

skoleparate, hvilket for os  betyder et stærkt samarbejde mellem jer forældre, 

den daginstitutionen jeres barn går i, skolen, PPR  (Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning) og eventuelt andre relevante fagpersoner. Ved at sætte samar-

bejde i  centrum skaber vi de bedste betingelser for, at jeres barns skolestart 

bliver en positiv begivenhed.   
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Procedure for skoleudsættelse     

 

I Albertslund Kommune er der fastlagt en procedure for, hvordan I søger om 

udsættelse.     

 

Hvem gør hvad?   

Hvis I eller jeres barns daginstitution ikke mener, at jeres barn er klar til at 

starte i skole, skal I ansøge om  udsættelse 1.november året inden skolestart. 

Det er jer som forældre, der efter dialog og en koordineret  indsats med jeres 

barns daginstitution, skal søge om udsættelsen. I vil få en ”tovholder” (pæ-

dagog)  tilknyttet, som vil være jeres primære støtte og samarbejdspartner i 

processen.   Hvis I vælger at ansøge og jeres barn, efter en fælles indsats, 

alligevel når at blive skoleparat det år det  fylder seks, kan jeres barn sagtens 

få lov til at starte i skole samtidig med kammeraterne.     

 

Det er afdelingschefen for Skoler & Uddannelse, der på vegne af kom-

munalbestyrelsen, umiddelbart efter  ansøgningsfristen, træffer den endelige 

afgørelse om, hvorvidt ansøgningen godkendes.   I vil få svar om afgørelsen i 

e-Boks eller brev, og kort tid efter vil I blive inviteret til et møde i jeres barns  

daginstitution, hvor lederen af daginstitutionen og jeres tovholder vil 

være til stede. På mødet får I mulighed for at stille spørgsmål til afgørelsen, 

jeres videre samarbejde, og I kan lave aftaler om, hvordan I  sammen kan 

understøtte jeres barn. 
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Hvad er det samlede tidsforløb og hvordan skal jeg ansøge?   

 

Maj (året inden skolestart) Forebyggende møde i daginstitutionen     

 

Hvem inviterer:   

- Forældre inviteres af daginstitutionen eller forældre tager selv initiativ til 

samtalen.   

 

Hvem deltager:  

 - Forældre, tovholder.   

 

Hvad er formålet:  

 - Drøftelse af, hvordan I i fællesskab kan understøtte, at barnet bliver skole-

parat.  

 - Der skitseres en handleplan for det enkelte barn. Tovholderen er ansvarlig.     

 

September (11 måneder til skolestart) 1.Statusmøde i daginstitutionen     

 

Hvem inviterer:   

- Daginstitutionen.   

 

Hvem deltager:    

- Forældre, tovholder, andre relevante fagpersoner (fx PPR, fysioterapeut 

m.fl.).   

 

Hvad er formålet:   

 - Afklaring med henblik på skoleparathed – mulige scenarier:   

 

 • Barnet bliver med al sandsynlighed klar til skolestart, når det bliver seks år 

Der ansøges ikke om skoleudsættelse.  

 

 • Barnet har med al sandsynlighed brug for ét ekstra år i børnehave.  Afkla-

ring om hvilke tiltag der skal iværksættes for at understøtte, at barnet bliver 

klar, når det bliver  syv år. Der ansøges om skoleudsættelse.  
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 • Skolestart fortsat en mulighed med en særlig indsats.   Afklaring om hvilke 

tiltag, der iværksættes for at understøtte barnets udvikling. Der ansøges om  

skoleudsættelse.  

 

 - Eventuel hjælp til udfyldning af ansøgning.     

 

1.november (9 måneder til skolestart) Ansøgningsfrist om udsat skolestart     

 

Hvem gør hvad:   

- Det er forældrene, der ansøger om skoleudsættelse for deres barn. Det er 

en forudsætning, at der forinden  har været dialog med daginstitutionen og 

eventuelt andre fagpersoner om beslutningen. På denne måde  sikres det 

bedste grundlag for beslutningen. 

 

Ansøgningsskemaet rekvireres i børnehaven. 

   

 - Forældrene  sender  ansøgningen  til  godkendelse  i  Afdelingen  for  Skoler  

&  Uddannelse.  E‐mail:  skoleroguddannelse@albertslund.dk . 

 

November (ultimo) Svar om afgørelse  

 

Hvem gør hvad:   

 - Afdelingen for Skoler & Uddannelse sender svar til forældre om, hvorvidt 

ansøgningen godkendes. 

 

December (8 måneder til skolestart) Møde om afgørelse 

 

Hvem inviterer:    

- Daginstitutionen.   

 

 Hvem deltager:    

 - Forældre, tovholder, leder af daginstitutionen.  

 

 Hvad er formålet:   

 - Samtale om afgørelsen.   

mailto:skoleroguddannelse@albertslund.dk
mailto:skoleroguddannelse@albertslund.dk
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 - Aftaler for det videre forløb planlægges (samarbejde, dialog, indsatser).      

 

Marts (5 måneder til skolestart) 2.statusmøde i daginstitutionen (fleksibel 

deadline)    

 

 Hvem inviterer:   

- Daginstitutionen.   

 

Hvem deltager:  

  - Forældre, tovholder, daginstitutionsleder og evt. andre relevante fagper-

soner.   

 

Hvad er formålet:   

- Drøftelse af institutionens/forældrenes vurdering af, hvorvidt skolestart er 

en mulighed om 5 måneder.   

- Afklaring om, hvorvidt forældrene fastholder deres ansøgning.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

Skoler & Uddannelse 

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD 

Nordmarks Allé 1 

2620 Albertslund 

+45 43 68 68 68 

albertslund@albertslund.dk 

www.albertslund.dk 
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