Indskrivning/optagelse af elever samt klassedannelser
Klassedannelser
Ifølge folkeskolelovens § 17, må elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke overstige 28
ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.
Hvis der er indmeldt 28 elever på en årgang, skal der være et spor. Hvis der er 29 elever på
en årgang, skal der være to spor. Hvis der er 57 elever på en årgang, skal der være tre
spor, og videre ved 85 elever skal der være fire spor.
Indskrivning
Skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har fælles indskrivningsdag. Forældre til børn, der
skal starte i 0. klasse, modtager et brev med tid og sted for indskrivning.
Elever, der bor i skoledistriktet, skal optages på distriktsskolen. Elever, der ikke bor i skolens distrikt, men alligevel ønsker at blive optaget, skal søge om det hos den pågældende
skole.
Det frie skolevalg
Der er frit skolevalg inden for nedenstående rammer:
Loven indebærer, at forældre har krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget
valg enten i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede
skole. Samtidig bevarer forældrene deres ret til at få barnet optaget i distriktsskolen, og
kommunalbestyrelsen skal derfor fastlægge en kapacitet på distriktsskolen, så alle børn
bosiddende i distriktet kan optages.
Befordring i forhold til frit skolevalg
Vælger forældrene en anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen eller en skole i
en anden kommune, får valget den betydning, at hverken bopælskommunen eller skolekommunen er forpligtet til at yde fri befordring.
Skolefritidsordning
Vælger forældrene en anden folkeskole end distriktsskolen inden for kommunens grænser
eller en folkeskole i en anden kommune, får eleven ret til at blive optaget i en skolefritidsordning på den valgte skole, hvis der i tilknytning til skolen er etableret en skolefritidsordning, og der er ledig kapacitet. Endvidere sikres det også, at elever kan fortsætte i et skolefritidsordningstilbud i situationer, hvor forældrene har valgt at lade barnet forblive i en folkeskole efter flytning til en anden kommune.
Retningslinjer for skolernes kapacitet
Skolernes kapacitet med hensyn til årgange, klassetal og spor fastlægges til det antal spor
og klasser, som elevtallet i skolens distrikt udløser.
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Optagelseskriterier
Optagelseskriterierne skal bruges, hvis der er flere ansøgere fra andre skoledistrikter, end
de vedtagne retningslinjer for skolernes kapacitet muliggør at optage.
Alle elever bosiddende i skoledistriktet optages. Er der færre end 24 distriktselever i klassen, kan der optages elever, som ikke er bosiddende i distriktet. Disse elever optages efter
følgende prioritering:
•
•
•

Elever bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune optages før elever fra andre kommuner.
Elever bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune med søskende på den ønskede skole
optages før elever uden søskende på skolen.
Elever bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune, og som har gået i dagtilbuddet i landsbyordningen, optages før andre elever uden for distriktet bortset fra elever med søskende på skolen.

For skoler med 1 og 2 spor skal der være 4 ledige pladser i hver klasse til elever, som eventuelt flytter til distriktet.
For skoler med 3 spor, skal der være 4 ledige pladser i hver af de 2 første klasser til elever,
som eventuelt flytter til distriktet samt 3 ledige pladser i den sidste klasse.
For skoler med 4 spor eller mere, skal der være 4 ledige pladser i hver af de 2 første klasser
til elever, som eventuelt flytter til distriktet samt 3 ledige pladser i den tredje klasse og 2
ledige pladser i de efterfølgende.
Ved behov for yderligere prioritering, trækkes der lod.
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