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Kære forældre
Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive jeres barn til
skoleåret 2017/2018.
Det er en spændende fremtid, I sammen med jeres børn går i møde: Den første skoledag og en
fremtid med store forandringer med læring, venskaber, fællesskaber.
I Holstebro Kommune vil vi arbejde for, at alle børn og unge får de bedste muligheder for at udvikle
sig fagligt og socialt i fritiden og i undervisningen. Derfor vil der i skolehverdagen være fokus på
jeres børns trivsel, læring og deres udvikling i nye fællesskaber.
Som forældre til kommende skolebørn er der altid mange spørgsmål, der trænger sig på i en sådan
forandringstid. Holstebro Kommune har derfor lavet denne pjece, hvor I som forældre kan læse om
skoleindskrivningen for det kommende skoleår 2017/2018.

Velkommen i skole!

Med venlig hilsen
Michael Gravesen
Skolechef

Holstebro Kommune – Skoleafdelingen

Side 2 of 8

INDHOLDSFORTEGNELSE

Folkeskolen ............................................................................................................................. 4
Inklusion og fællesskab ........................................................................................................... 4
Selve indskrivningen ............................................................................................................... 4
Frit skolevalg ........................................................................................................................... 4
Valg af førskole og SFH ........................................................................................................... 5
Principper for fordeling........................................................................................................... 5
Forældremyndighed og skoleindskrivning.............................................................................. 5
Udsat skolestart ...................................................................................................................... 5
Privatskole ............................................................................................................................... 5
Transport................................................................................................................................. 5
Tidsplan for indskrivningen 2017/2018 .................................................................................. 6
Indskrivning til Holstebro By ................................................................................................... 7
Kontaktoplysninger ................................................................................................................. 8

Holstebro Kommune – Skoleafdelingen

Side 3 of 8

Folkeskolen
Folkeskolen er den offentlige grundskole. I folkeskolen skal eleverne blive fagligt dygtige og oplyste,
og skolen skal forberede dem til deres fremtid som demokratiske medborgere. Eleverne skal
udvikle sig fagligt og socialt uanset social baggrund. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige, de kan. Samtidig skal folkeskolen mindske betydningen af social baggrund i
forhold til faglige resultater samt øge elevernes trivsel.

Inklusion og fællesskab
I Holstebro Kommunes folkeskoler er der fokus på alle børns ret til læring, trivsel, og at de indgår i
både klassens og skolens fællesskab.
Holstebro folkeskole er også et sted, hvor man opfatter forskellighed og mangfoldighed som en
ressource. Der fokuseres på dialog og kommunikation for at skabe trivsel, selvværd og tryghed hos
børnene. Det giver børnene de bedste muligheder for at lære og udvikle sig.

Selve indskrivningen
Skoleindskrivningen foregår digitalt via selvbetjeningslinket på www.holstebro.dk. Hvis I har
problemer med selvbetjeningslinket eller med indskrivningen, er I velkomne til at henvende jer og
få hjælp i Borgerservice på Holstebro Rådhus.
Indskrivningen foregår i perioden 4. januar til 19. januar 2017. Alle indskrivninger
behandles først efter d. 19 januar 2017. Det gør derfor ingen forskel, hvornår i perioden, I indskriver
jeres barn. Det er også muligt at foretage ændringer i jeres indskrivning frem til periodens
afslutning.
Hvis I ikke har adgang til internettet, kan I indskrive jeres barn ved henvendelse på en af skolerne.
Når I indskriver jeres barn i skole, skal I tage stilling til, hvilken skole I ønsker. I kan ved
indskrivningen ønske op til tre skoler. I kan vælge imellem alle skolerne i kommunen. I skal kun
ønske de skoler, som I gerne ser jeres barn optaget på.

Frit skolevalg
I har som forældre krav på at få jeres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i Holstebro
Kommune eller en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Det er obligatorisk for
kommunerne at tilbyde frit skolevalg, og retten til frit valg af skole omfatter også valg af skole i en
anden kommune end bopælskommunen. Der kan gives afslag på optagelse, hvis Byrådets rammer
for skolens kapacitet ikke gør det muligt at optage jeres barn, eller hvis skolen ikke kan tilbyde et
relevant undervisningstilbud, og det således er pædagogisk påkrævet at henvise eleven til en anden
skole eller andet undervisningstilbud.
Ud over retten til frit skolevalg opretholdes forældrenes ubetingede ret til barnets optagelse i
distriktsskolen samt retten til at forblive i en bestemt skole ved flytning inden for kommunen eller i
en anden kommune.
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Valg af førskole og SFH
Dit barn overflyttes automatisk til førskolegruppen på den valgte skole pr. 1. maj 2017.
Valg af førskolegruppen og SFH følger valg af skole. For børn optaget i specialklasse kan der dog
dispenseres ved henvendelse til Skoleafdelingen.

Principper for fordeling
Barnet hører på baggrund af bopælsadressen til en bestemt skole - distriktsskolen. En elev har altid
krav på at få en plads på distriktsskolen. Forældre kan få deres barn optaget i en anden skole, hvis
der er ledige pladser på den ønskede skole, og klassekvotienten ikke overstiger 26 i den ønskede
klasse.
Når indskrivningsperioden er afsluttet 19. januar 2017, vil alle indskrevne børn blive fordelt på de
14 distriktsskoler.
Hvis alle ønsker om optagelse af børn uden for distriktet ikke kan imødekommes, optages:
•
•

Først de børn, der i forvejen har søskende på skolen (kun søskende, der på
skolestartstidspunktet går i 0. - 7. kl., medregnes)
Dernæst de børn, der har kortest afstand til skolen

Forældremyndighed og skoleindskrivning
Kun forældre, der har forældremyndigheden, har ret til at indskrive barnet i skole. Hvis der er fælles
forældremyndighed, skal begge forældre være enige om skolevalget inden skoleindskrivningen.

Udsat skolestart
Alle børn skal starte i børnehaveklasse det kalenderår, de fylder 6 år, men for enkelte børn kan det
komme på tale at vente et år med at komme i skole. Overvejelser om udsættelse af skolestart skal
altid tage udgangspunkt i det enkelte barns udvikling. Hvis I er i tvivl, bør I tage kontakt til jeres
dagtilbud. Lederen på den enkelte skole kan, efter anmodning fra forældrene, udsætte et barns
undervisningspligt et år.

Privatskole
Hvis jeres barn skal starte i privatskole, er det vigtigt, at I gør opmærksom på dette ved
indskrivningen. Dels fordi vi som kommune skal sikre, at alle børn får undervisning, og dels fordi vi
skal kende det antal børn, der skal have plads i folkeskolens 0. klasser.

Transport
I forbindelse med skolegangen opnås der iflg. folkeskoleloven fri transport, når skolevejen er
længere end de nedenfor nævnte kilometertal for de respektive klassetrin.
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Kommunen tilstræber, at opsamlingsstedet er så tæt på hjemmet som muligt, men kan være op til
halvdelen af nedenstående afstande:
Bh. klasse – 3. klassetrin:
4. – 6. klassetrin:
7. – 9. klassetrin:
10. klassetrin:

2,5 km
6 km
7 km
9 km

Hvis man vælger en skole udenfor sit skoledistrikt er man ikke kørselsberettiget.
Hvis skolevejen karakteriseres som farlig, kan der dispenseres fra afstandskriteriet.
I tilfælde af spørgsmål kontaktes den enkelte skole eller undervisningssted.
Transport til og fra førskoletilbud, SFH og fritidstilbud er forældrenes eget ansvar og dermed ikke
omfattet af reglerne for fri transport.

Tidsplan for indskrivningen 2017/2018
Senest 19.12.2016

Skolerne sender informationsbrev ud via digital post (doc2mail), hvor der bl.a.
orienteres om, at web-indskrivningen er åben fra 4. januar 2017.

04.01.2017 - 19.01.2017

Web-indskrivning åben.
Herunder ansøgning om anden skole end distriktsskolen, privat skole samt
ansøgning om udskudt skolestart.
Forældre skal ved indskrivningen tage stilling til foto- og transporttilladelse.

08.02.2017

Svarfrist fra skolerne m.h.t. ønsker vedrørende skoleudsættelse og valg af
skole.

22.02.2017

Sidste frist for at klage over skolelederens beslutning om skoleplacering.

09.03.2017

Evt. klager behandles i Udvalget for Børn og Unge
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Indskrivning til Holstebro By
I forbindelse med etablering af et nyt skoledistrikt i Holstebro By er der etableret ét skoledistrikt
Holstebro By med 3 undervisningssteder: Nørre Boulevard Skolen, Rolf Krake skolen og
Sønderlandsskolen.
Ellebækskolen og Sct. Jørgen skole optager derfor ikke elever til skoleåret 2017/2018 og I skal
derfor, hvis I skriver jeres barn op i Holstebro By, vælge mellem disse 3 undervisningssteder.
Holstebro By er en ganske almindelig folkeskole under folkeskoleloven, som følger den
obligatoriske fagrække og fælles mål. Men de 3 undervisningssteder i Holstebro By tilbyder som
supplement til grundskolen en faglig profil med et særligt fokuseret læringsmiljø, der skal give
eleverne mulighed for en dybere viden og mere nuancerede færdigheder. Målet er, at alle elever
bliver så dygtige, som de kan, og trives, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra.
Nørre Boulevard Skolen udvikles til bevægelses-, idræts- og elitesportsprofilskole.
Rolf Krake Skolen udvikles til en scienceprofilskole og skal rumme Holstebro internationale
folkeskole.
Sønderlandsskolen videreudvikles til musik-, kunst- og kulturprofilskole
De 3 undervisningssteders profiler er ikke beskrevet nærmere endnu. Den opgave ligger hos de tre
profilråd, som tillægges ansvar og kompetence til sikring af forældreindflydelsen lokalt på profilundervisningsstedet. Profilrådene vil i løbet af 2017 igangsætte en spændende proces, der skal
være med til at definere karakteren og udfolde indholdet af den enkelte profil nærmere.
Dialogbaserede principper for klassedannelse i Holstebro By
Ved indskrivning fordeles børnene på de 3 undervisningssteder ud fra følgende kriterier:
1. Skolelederen forsøger at imødekomme forældrenes ønsker.
Er det ikke muligt at imødekomme forældrenes ønske til valg af skole, inviteres forældrene til en
dialog. Såfremt der herefter ikke kan opnås enighed, skal skoleledelsen sikre klassedannelse ud fra
følgende prioriterede hensyn:
1.
2.
3.
4.
5.

Børn med ældre søskende på undervisningsstedet.
Klassestørrelsen tilpasses de fysiske rammer.
Inklusionshensyn. Herunder andelen af tosprogede i klassen.
Nærmest boende børn optages først.
Ligelig kønsfordeling.
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Kontaktoplysninger
Holstebro Kommune
Skoleafdelingen
Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro
boern.unge@holstebro.dk
Tlf.: 96117536
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