
Ønske om skoleflytning 
 

Ansøgningen skal indleveres til elevens nuværende skole 
 

Udfyldes af forældrene: 
 
Barnets navn:  ___________________________________________________________________ 
 
Cpr.nr: ________________________ 
 
Nuværende skole og klasse: ________________________________________________________ 
 
Ønskede skole: ___________________________________ 
 
Er der søskende på den ønskede skole:  Nej (   )  Ja (   )  
 
Hvis ja, navn og klassetrin ___________________________________________________________ 
 
Hvad er årsagen til, at barnet ønskes flyttet ( vedlæg evt. supplerende oplysninger): 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Forældres navn: ___________________________________________________________________ 
 
Adresse: _________________________________________________________________________ 
 
Telefon nr.: _________________________ 
 
Ønsker I at elevmappen overdrages til den nye skole?   Nej (   )  Ja (   ) 
 
 
 
_________   _________________ 
Dato   Forældrenes underskrift 
 

 

Udfyldes af den nuværende skole: 
 
Ønsket kan anbefales:      ja (   )    nej  (   ) 
 
Hvis nej, kort begrundelse: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 
__________   ______________________ 
Dato   Skolelederens underskrift 
 
 

Udfyldes af den ønskede skole: 
 
Klassekvotient på det ønskede klassetrin: __________________________ 
 
Ansøgningen er imødekommet:  ja (    )    nej  (    ) 
 
 
 
__________   ______________________ 
Dato   Skolelederens underskrift 



 
 

Albertslund Kommune - regler for skoleflytning 
 

Som hovedregel undervises et barn i skolen i det skoledistrikt, hvor barnet bor.  
 
 Hvis forældrene ønsker, at deres barn skal skifte skole under skoleforløbet, rettes 

henvendelse til skolelederen på den skole, barnet er optaget  på. Forældrene udfyl-
der en ansøgning "Ønske om skoleflytning". Efter en samtale med forældrene vide-
resender skolen ansøgningen til den ønskede skole med en udtalelse om, hvorvidt 
ønsket om skoleflytning kan anbefales.  

  
Barnet optages på skolen, hvis skolen erklærer sig villig hertil, og det kan ske  
indenfor de rammer, Kommunalbestyrelsen har fastsat i henhold til Folkeskole- 
lovens § 40 stk. 2. 

 
  Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende rammer: 

 
 Elever kan optages på den ønskede skole hvis klassekvotienten på det på-

gældende klassetrin ikke derved bringes op over 24.  
 

 Er der flere børn, der ønsker optagelse, end der er plads til, optages sø-
skende først, og dernæst de der bor nærmest den ønskede skole 

 
Skolelederen på den ønskede skole træffer afgørelsen og giver meddelelse til for-
ældrene og elevens hidtidige skole. Hvis der gives afslag på ansøgningen, og afsla-
get er begrundet i andet end klassens størrelse, skal afslaget være skriftligt og inde-
holde en begrundelse og klagevejledning. 
 
Hvis ansøgningen imødekommes, kan eleven starte på den nye skole, så snart af-
gørelsen er meddelt forældrene og den hidtidige skole.  
 
Skoler & Uddannelse kan fravige ovenstående rammer i undtagelsestilfælde.  
 
Skolechefen træffer afgørelse i sager om skoleskift for tosprogede børn, der modta-
ger basisdansk undervisning (børnehaveklasse - 1. klassetrin). Der gælder dog sær-
lige regler for disse børn, og de kan som hovedregel ikke flyttes. 
 
Ved skoleflytning af øvrige tosprogede elever sikrer den afgivende skole, at foræl-
drene får den fornødne vejledning af tosprogskonsulenten fra Skoler & Uddannelse.  
 
For elever i specialklasser gælder særlige regler for skoleflytning (Bekendtgørelse 
om folkeskolens specialundervisning § 3, stk. 10). Vejledning om reglerne kan fås i 
Skoler & Uddannelse. 

 
 Hvis forældrene ved indskrivning eller skoleflytning undervejs i skoleforløbet har fra-

valgt distriktsskolen, har forældrene ikke senere krav på, at få barnet optaget i di-
striktsskolen.  
 
Går barnet på SFO, skal barnet ved skoleskift samtidig skifte til en SFO ved den  
nye skole. 
 
Enhver afgørelse om skoleskift kan indbringes af forældrene for Kommunalbestyr- 
elsen til endelig afgørelse.  

 
 


