Ansøgningsskema vedrørende udsættelse af undervisningspligten
Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og langt de fleste
børn begynder også i skole på dette tidspunkt.
I helt særlige tilfælde er det muligt at lade et barn begynde i skole et år senere end undervisningspligten
indtræder. Hvis barnet får udsat skolestarten, skal det begynde i 0. klasse det følgende skoleår.
Før forældrene træffer beslutningen om at ansøge, anbefales det kraftigt, at forældrene deler deres
overvejelser med de pædagoger, som har med barnet at gøre i hverdagen. Pædagogerne har kendskab til
barnet såvel som til de forventninger, der er til barnet i skolen.
Hvis der er tvivl om, at et barn er skoleparat, anbefales det, at forældrene under alle omstændigheder
indskriver barnet i skole. Dagtilbud og forældre kan arbejde fokuseret med barnets udvikling, således at
skolestart eventuelt ikke udsættes.
Senest 1. april skal dagtilbuddet meddele Pladsanvisningen, at barnet bliver et år længere i dagtilbud.
Derfor skal forældrene træffe endelig beslutning om at ansøge om udsættelse af undervisningspligten
inden dette tidspunkt.
Ansøgning om udsættelse af undervisningspligten sker på medfølgende skema. Det er forældrenes opgave
at sørge for, at skemaet indeholder alle de oplysninger, som er nødvendige for, at beslutningen kan træffes.
Det anbefales, at forældre og dagtilbud udfylder skemaet i fællesskab.
Det udfyldte skema skal afleveres på kontoret på barnets distriktsskole. Skemaet skal afleveres her, uanset
om forældrene ønsker, at barnet skal starte på en anden skole end distriktsskolen.
Skemaet skal afleveres på distriktsskolen senest den 1. februar. Skolen meddeler forældre og dagtilbud
beslutning om eventuel skoleudsættelse senest 7 dage før 1. april.
Udsættelse af undervisningspligten bevilges af skolelederen på distriktsskolen.
Skolelederen kan gøre en udsættelse betinget af, at barnet indskrives i et dagtilbud.

Barnets navn:

Daginstitution:

CPR-nummer:

Adresse:

Postnummer:

By:

Mors navn:
Adresse:

CPR-nummer:
Postnummer:

Fars navn:
Adresse:

By:
CPR-nummer:

Postnummer:

By:

Far:

Fælles:

Hvem har
forældremyndigheden? (Sæt
X)
Mor:

Forældres begrundelse for ansøgning om udsættelse af undervisningspligten:

Samtykkerklæring:
Forældremyndighedsindehaver giver tilladelse til, at dagtilbuddet kan udtale sig til distriktsskolen og Børnog Ungerådgivningen om eventuel udsættelse af undervisningspligten, ligesom Børne- og
Ungerådgivningen og distriktsskolen gives tilladelse til at indhente og udveksle oplysninger om barnet
med dagtilbuddet.

Forældreunderskrift:
Dato:

Underskrift:

Dato:

Underskrift

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, skal begge underskrive ansøgningen.

