Bilag 7A

Indskrivning til 0. klasse ved ordinær skolestart
Gældende fra skoleindskrivning til skoleåret 2017/18, dog med undtagelse af punkt 3, jf. nedenfor.

Overordnede rammer
I Ballerup Kommune er der fem distriktsskoler (jf. bilag 3 i styrelsesvedtægten).






Baltorpskolen: Afdeling Grantoften og Afdeling Rugvænget
Hedegårdsskolen
Måløvhøj Skole: Afdeling Måløv og Afdeling Østerhøj
Skovlunde Skole: Afdeling Nord og Afdeling Syd
Skovvejens Skole: Afdeling Øst og Afdeling Vest

Det er distriktsskolelederen, jf. folkeskolelovens § 45, stk. 2, der træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever, herunder også hvilken klasse og matrikel den enkelte elev
placeres i. Lederens konkrete beslutninger skal ske inden for de mål og rammer og principper,
som Kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat.
Alle børn er sikret en plads i det skoledistrikt, hvor de bor (jf. Folkeskoleloven § 36 stk.2).
Der gælder dog særlige regler for børn, der er henvist til specialtilbud.

Regler for frit valg mellem distrikterne i Ballerup Kommune
Der er frit skolevalg i Danmark (jf. folkeskolelovens § 36 stk. 3). Det betyder, at forældre frit
kan vælge hvilken skole, deres børn skal gå på, hvis der er plads på den skole, de ønsker.
I Ballerup Kommune har Kommunalbestyrelsen sat følgende rammer for det frie valg:
1. Søskendekriterie: Søskende til elever, der i forvejen går på en skole uden for skoledistriktet, har ret til at blive optaget på den skole, som de ældre søskende går på. Det er
dog et krav, at søskende vil komme til at gå på skolen samtidig.
Søskendekriteriet gælder ikke elever i specialtilbud, eller elever der ikke bor i Ballerup
Kommune.
Søskende defineres som biologiske halv- og helsøskende samt børn med samme folkeregisteradresse.
2. Hvis et barn imod forældrenes ønske er blevet anvist et dagtilbud udenfor barnets skoledistrikt, har barnet ret til optagelse på skolen i det pågældende distrikt.
Har forældrene selv valgt en dagtilbudsplads udenfor eget skoledistrikt, har man ikke
denne ret.
Gældende i skoleåret 2017/18:
3. Er elevtallet i de enkelte klasser under 24, når distriktselever og elever, der opfylder
søskendekriteriet, er placeret, behandles ansøgninger fra elever i andre distrikter i
kommunen efter nedenstående kriterier:
Der kan optages elever, hvis elevtallet i den enkelte klasse er under 24 elever. Denne
grænse er fastsat af Kommunalbestyrelsen.
Folkeskoleloven tilskriver en maksimal klassestørrelse på 28 elever.
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Gældende fra skoleåret 2018/19:
3. Er elevtallet i de enkelte klasser under 25, når distriktselever og elever, der opfylder
søskendekriteriet, er placeret, behandles ansøgninger fra elever i andre distrikter i
kommunen efter nedenstående kriterier:
Der kan optages elever, hvis elevtallet i den enkelte klasse er under 25 elever. Denne
grænse er fastsat af Kommunalbestyrelsen.
Folkeskoleloven tilskriver en maksimal klassestørrelse på 28 elever.
Yderligere fastsættes tildelingen af pladser til børn, der ikke bor i skoledistriktet, efter følgende
retningslinjer og i prioriteret rækkefølge:
a. Elever, der bor tættere på skolen, optages forud for elever, der bor fjernere fra skolen. På skoler på to matrikler defineres afstanden til skolen ud fra det punkt, der
ligger midt på fugleflugtslinjen mellem de to matrikler i distriktet.
b. Hvis der er flere ansøgninger end der er plads til, foretages lodtrækning under hensyntagen til ovenstående prioritering.
Når alle børn bosiddende i Ballerup Kommune er tildelt plads på en skole, tages der stilling til
ansøgninger fra børn fra andre kommuner efter samme kriterier som ovenstående.
Har man ønsket en anden skole end distriktsskolen og fået afslag på optagelse i forbindelse
med indskrivning til 0. klasse, kan man ved henvendelse til skolen blive skrevet på venteliste
til eventuelt opståede ledige pladser. Ventelisten ophører ved sommerferiens start. Får man
afslag til et ønske om anden skole senere i skoleforløbet, skal man selv kontakte skolen igen
for at høre om, der er blevet plads.

Retningslinjer for fordeling af elever, gældende for skoler på to matrikler
Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har opstillet følgende kriterier i prioriteret rækkefølge, for fordeling af elever på to matrikler:


Kriterier for fordeling på matriklerne:
1. Forældreønsker. Hvis ikke alle forældreønsker kan opfyldes:
2. Søskendekriterie, der følger matriklen. Det er dog et krav, at søskende vil komme til at gå på skolen samtidig. Søskende defineres som biologiske halv- og helsøskende samt børn med samme folkeregisteradresse.
For Skovvejens Skole – Vest, gælder søskendekriteriet ikke efter 5. klasse.
3. Nærhedsprincip i forhold til matriklerne, baseret på bopæl.

Udover ovennævnte rammer fastsat af Kommunalbestyrelsen, skal de enkelte skolebestyrelser
udarbejde principper for fordeling af elever i klasser i distriktet. Dette skal ske indenfor de af
Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer af, at der skal være minimum to spor på hver matrikel, jf. bilag 5. Der skal endvidere tilstræbes en ensartet klassestørrelse.
Det er distriktsskolelederen, der afgør, hvilken klasse og afdeling den enkelte elev indskrives
på, inden for de rammer, som Kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen har opstillet, jf. folkeskolelovens § 45, stk. 2.
Det er distriktsskolelederens kompetence at danne de endelige klasser.
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