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Ansøgningsskema – Udsættelse af skolestart 

Barnets navn: 
 
 

Cpr. nr.: 

Adresse: 
 
 

 

Dagtilbud: 
 
 

Kontaktperson: 

 

Mors navn: Tlf. / Mobilnr. 
 
 

Adresse: 
 
 

 

Fars navn: Tlf. / Mobilnr. 
 
 

Adresse: 
 
 

 

Forældremyndighed: 

 Fælles   Mor   Far   Andre, hvem: 

 
 

 

Begrundelse for udsættelse af skolestart: 
 
 
 
 
 

 

Handleplan fra dagtilbud vedlagt: 

 Ja  Nej 

 

 

• Forældremyndighedsindehaverne giver ved deres underskrift samtykke til, at Holbæk By Skole dels 
må indhente oplysninger om barnets udvikling i barnets dagtilbud og dels i PPR, i tilfælde af at barnet 
tidligere har været eller aktuelt er indstillet hertil. 

 

• Dagtilbud skal udarbejde handleplan. 
 

Dato: 
 
 

Underskrift forældremyndighedsindehaver: 
 
 

Underskrift forældremyndighedsindehaver: 
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Udsættelse af skolestart 
I Folkeskoleloven står der, at undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, 
hvor barnet fylder 6 år. Det betyder, at 0. klasse (børnehaveklassen) er obligatorisk. 
Forældre kan søge om udsættelse af skolestart for deres barn. Der skal udfyldes ansøgnings-
skema, som kan findes her (link til ansøgningsskemaet skal være her) 
Områdeleder på Holbæk By Skole kan efter forældrenes anmodning godkende, at barnets under-
visningspligt udsættes i et år, hvis det er begrundet i barnets udvikling. 
 
Udsættelse vil ikke kunne ske med begrundelse i specialpædagogiske behov, idet folkeskolen gi-
ver specialpædagogisk bistand til børn med behov for særlig tilrettelagt undervisning. 
Ansøgningen vedrørende udsættelse af skolestart skal være Holbæk By Skole i hænde senest den 
25. februar 2019 Udover ansøgningen skal der foreligge en handlingsplan fra barnets dagtilbud. 
Ansøgning om skoleudsættelse, er derfor noget der skal drøftes og laves i samarbejde med dag-
tilbuddet: 

• Er barnet indstillet til PPR, skal der medsendes relevante papir fra PPR 
• Går barnet i dagtilbud, skal der sammen med ansøgningen medsendes en pædagogisk 

handleplan for, hvorledes barnet tænkes stimuleret i dagtilbuddet det kommende år. 
• Handleplanen udarbejdes af dagtilbuddet i samarbejde med forældrene. 

Ansøgning om skoleudsættelse afleveres til dagtilbuddet, som samlet sender ansøgning og hand-
lingsplan til Holbæk By skole.  

Afgørelser om skoleudsættelser vil blive truffet senest den 1. marts 2019. Efterfølgende vil der 
blive afsendt afgørelsesskrivelse om beslutningen til både forældre og barnets dagtilbud.   
 

Fremrykning af skolestart 
Et barn skal efter forældrenes anmodning optages i 0. klasse i det kalenderår, hvor barnet inden 
den 1. oktober fylder fem år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen. 
Der skal foretages en konkret vurdering af barnet, før det kan besluttes, om skolestart i 0. klasse 
kan fremrykkes et år. Ved vurderingen skal det også indgå, om barnet kan følge med klassen op i 
1. klasse. 
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