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 Vejledning og skema til annullering af skoleudsættelse 

I situationer hvor både dagtilbud og forældre vurderer, at barnet har udviklet sig i en sådan grad, at barnet 

alligevel er klar til at begynde i skole, så er det muligt at ansøge om en annullering af skoleudsættelsen.  

 

Hvis I ønsker at annullere ansøgningen til skoleudsættelse, skal dagtilbuddet og forældre udfylde 

nedenstående ansøgningsskema Ansøgningen skal indeholde information om, hvordan barnet har udviklet 

sig mod at blive skoleklar. Det er distriktsskolelederen, der har myndighed til at annullere en allerede 

godkendt skoleudsættelse.  Distriktsskolelederen baserer sin afgørelse på annulleringsskemaet.  

Vigtige datoer:  

 20. juni: Frist for indsendelse af ansøgningsskema om annullering til distriktsskolen.  

 

 25. juni: Skolen meddeler afgørelsen on annullering skriftligt til barnets forældre, barnets 

dagtilbud samt til Læring og Udvikling. 

 

Datofristerne er sat af hensyn til forældrenes takstbetaling. Ved at forældrene modtager afgørelsen den 

25. juni, har forældrene mulighed for at udmelde deres barn fra dagtilbuddet og tilmelde barnet SFO uden 

at betale dobbelttakst. I forbindelse med udmelding fra dagtilbud gælder det, at der betales for løbende 

plus næste måned. Forældrene skal derfor være opmærksom på at udmelde deres barn inden den sidste 

hverdag i måneden.  

Skema til ansøgning om annullering af skoleudsættelse 

Med udgangspunkt i observationerne i ”Alle med skemaet” bedes I beskrive, på hvilke områder 

barnet har udviklet sig mod at blive skoleklar. (De seks udviklingsområder fra ”Alle med 

skemaet”: Sprog, socio-emotionel udvikling, leg, trivsel, hverdagsaktiviteter og 

sansning/motorik): 

 

 

Hvilke tiltag foretaget i dagtilbuddet har særligt været gavnlige for barnets udvikling? - tag 

udgangspunkt i vejledningen for ”Alle med”. 

 

 

Hvilke tiltag i hjemmet har særligt været gavnlige for barnets udvikling?  

 

 

Er der særlige områder, som skolen skal være opmærksom på, for at støtte barnets gode 

udvikling. Tag udgangspunkt i vejledningen for ”Alle med”. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

SIDE 2 

Skolelederens afgørelse 

  

Ansøgning om annullering af skoleudsættelse imødekommes 

 

  

Ansøgning om annullering af skoleudsættelse kan ikke imødekommes 

 

Begrundelse for afslag/betingelse for imødekommelse: 

 

 

Skoleleder 

Dato og underskrift 

 

 

Skolens navn 

 

Skolelederen sender en kopi af afgørelsen til: 

1. Barnets forældre 

2. Barnets dagtilbud 

3. Læring og Udvikling LaeringogUdvikling@solrod.dk  

AFGØRELSEN KAN IKKE ANKES 
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