Ansøgning om udsat skolestart
Du kan kun bruge denne ansøgning til udsat skolestart, hvis dit barn opfylder et af nedenstående kriterier:
•
•
•

Dit barn er indskrevet i et specialdagtilbud efter servicelovens §32.
Dit barn går på et af kommunens seks kompetencecentre (Dalgården, Lunden, Baunegården,
Lykkesholm eller Jægersborg børnehus afd. Sauntesvej eller Solsiden).
Dit barn har fået bevilget mere end 9 timers støtte det år, barnet skal starte i skole.

Der kan søges om udsættelse af skolestart senest den 16. oktober 2022
•

Vær opmærksom på, at ansøgningen skal sendes via Digital Post. Skriv ”Skoleindskrivning – Udsat
skolestart” i emnefeltet.

•

Ansøgning vil herefter blive behandlet i Visitationsudvalget for udsat skolestart

•

I vil modtage svar i jeres E-boks

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Er barnet ikke parat
til at begynde skolegangen i børnehaveklasse, kan der anmodes om udsat skolegang med baggrund i en
konkret vurdering af barnet.
Undertegnede skal hermed anmode Kommunalbestyrelsen om udsættelse af undervisningspligten for:
Barn
Barnets navn:
Barnets cpr. nummer:
Type dagtilbud:

Specialtilbud:

Barnets institution:
Forældre/værgers navn

Forældremyndighedsindehaver
Fælles:
Far:

Kompetencecenter:

Adresse

Telefon

Mor:

Almen med Støttetimer:

CPR

Andre:

Forældres begrundelse for ansøgningen: Udfyld nedenfor:

1

Der skal vedlægges beskrivelser fra én eller flere af følgende: Dagtilbudsleder, psykolog, talepædagog,
andre indsatser. Sæt X
Eksempel på dokumenter der kan vedlægges: Tidligere udarbejdede dokumenter fra PPR (fx Pædagogisk
Psykologisk Vurdering), referat fra netværksmøde / skolemøde.
Handleplanen skal vedlægges.
(Handleplanen skal beskrive den udvikling der forventes at fremme hos barnet.)
Øvrige fagpersoner
Har barnet tidligere været i kontakt med:

Kontaktperson

Telefon

E-mail

Dagtilbudsleder
PPR (psykolog)
PPR (logopæd)
Andre indsatser
______________________________________________________________________________________
Husk at indhente forældrenes samtykke herfor (se samtykkeerklæring)

Forældretilladelse
Jeg/vi giver hermed tilladelse til videregivelse af information i forbindelse med behandling af sagen:

Dato: ____________________

Forældreunderskrift:__________________________________

Dato: ____________________

Forældreunderskrift:__________________________________
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