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NOTAT 
 
 

Emne: Anden skole end distriktsskolen  

Til:  

Dato:  

Sagsbeh.: Thomas Petersen  Sagsnr.:  

 
Ønske om anden skole end distriktsskolen   
Børn har krav på at blive optaget i distriktsskolen. Der er også mulighed for at få optaget barnet på en af 
kommunens andre skoler, hvis der er plads. Dette afhænger af klassedannelsen i de enkelte distrikter. 
Hvis et barn ønskes optaget på en anden skole, angives det ved den digitale indskrivning til børnehave-
klasse. Hvis den digitale indskrivning ikke benyttes, skal der udfyldes et ansøgningsskema på distrikts-
skolen. 
  
Ansøgning om andet skoledistrikt skal være skolen i hænde senest den 30. november i året før skole-
gangen begyndes.  
 
Det tilstræbes i videst muligt omfang at imødekomme forældrenes ønsker om anden skole end distrikts-
skolen.  
Hvis dette ikke er muligt, gælder følgende retningslinier:  
 
1a: Søskende har første prioritet   
 
1b: Hvis det ikke er muligt at optage alle søskende, indgår afstandsprincippet for fastsættelse af række-
følgen, jævnfør punkt 2   
 
2: Dernæst optages børn i henhold til afstandsprincippet, det vil sige at afstanden mellem hjem og skole 
er afgørende.  
Der er fastsat en maksimal klassekvotient på 25 i forhold til ovennævnte retningslinier, således at der er 
plads til tilflyttere i Skoledistrikterne.   
 
 
Hvis barnet optages på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv sørge for befordring. 
 
Ved familiens flytning, kan eleven blive gående på den hidtidige skole, skoleforløbet ud.   
 
Skolegang i anden kommune end bopælskommunen   
Forældre kan frit vælge mellem alle folkeskoler. Der kan dog gives afslag på optagelse af børn fra andre 
distrikter, hvis det medfører at kommunalbestyrelsens rammer for skolens kapacitet overskrides.  
 
Hvis eleven skal modtage specialundervisning, begrænses det frie valg af, om der er et relevant tilbud 
på den ønskede skole og om der er plads i ordningen. 
 
Hvis barnet optages på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv sørge for befordring. 
 
 
Hjemmeundervisning  
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I Danmark har vi undervisningspligt – ikke skolepligt. Dette betyder, at forældre kan vælge at undervise 
deres barn hjemme. I folkeskolelovens § 33 stk. 2. kaldes dette hjemmeundervisning.   
 
Forudsætningen for hjemmeundervisning er, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen. 
 
Hvis forældre ønsker at iværksætte hjemmeundervisning, skal de afgive en skriftlig erklæring om dette 
til kommunalbestyrelsen. 
 
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med hjemmeunderviste børns undervisning og har ret til at afholde en 
årlig prøve. I praksis er det ofte skoleinspektøren på distriktsskolen, der udpeger en lærer eller træffer 
aftale med en medarbejder fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning om dette. 
 
Nogle kommuner stiller bøger til rådighed for hjemmeundervisningen, hvis forældrene ønsker dette. 
 
Hvis et barn i folkeskolen er forhindret i at komme i skole fx pga. smittefare, sygdom eller invaliditet, skal 
kommunen ud fra den foreliggende situation vælge enten at sørge for transport til skole eller arrangere 
undervisning i hjemmet eller på den institution, hvor barnet opholder sig. For elever, der er indlagt på 
sygehus, arrangeres undervisning af den kommune, hvor hospitalet ligger jf. bekendtgørelsen om syge-
undervisning 
 


