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Procedure for udsat skolestart for børn med særlige behov 
 

I Gentofte Kommune er der fastlagt en procedure for, hvordan I søger om udsættelse af skolestart.    

Hvis I som forældre eller jeres barns daginstitution ikke mener, at jeres barn er klar til at starte i skole, 

skal I ansøge om skoleudsættelse. 

Det er jer som forældre, der efter dialog og en koordineret indsats med jeres barns daginstitution, skal 

søge om skoleudsættelse.  

Når der søges om udsat skolestart for børn med særlige behov, skal der vedlægges tidligere udarbejdede 

relevante dokumenter fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og/eller andre fagpersoner samt en 

handleplan fra daginstitutionen, der beskriver den udvikling, der forventes at fremme hos barnet. 

Ansøgningsblanketten kan findes på kommunes hjemmeside under ’Skoleindskrivning’ eller udleveres i 

den enkelte daginstitution. 

Ansøgningen skal sendes via Digital Post. Skriv ”Skoleindskrivning – Udsat skolestart” i emnefeltet. 

Det er herefter Visitationsudvalget for udsat skolestart, der på vegne af Kommunalbestyrelsen, træffer 

afgørelse om, hvorvidt ansøgningen godkendes.  

I vil modtage svar om afgørelsen i e-Boks. 

 

Principper og kriterier for udsættelse af skolestart 
I Gentofte Kommune er målet, at alle børn påbegynder skolegangen det år, hvor barnet fylder 6 år. Det 

er derfor vigtigt, at forældre, daginstitutioner og andre involverede samarbejdspartnere samarbejder 

om at understøtte det enkelte barns skoleparathed. 

I Gentofte Kommune skal en udsættelse af skolestart for børn med særlige behov ske på baggrund af en 

individuel vurdering af barnet. 

Udgangspunktet er, at udsættelsen skal være begrundet i en forventning om, at barnet efter et 

yderligere år i børnehave vil kunne tilbydes et mindre indgribende tilbud/et skoletilbud tættere på 

almenmiljøet, end hvis barnet kom i skole det år, hvor barnet fylder 6 år.  

Skoleudsættelse af et barn med særlige behov vil som udgangspunkt ikke kunne ske med begrundelse i 

specialpædagogiske behov, idet skoler tillige giver specialpædagogisk bistand til børn med behov for 

særlig tilrettelagt undervisning. 

GNF KMMUN. Børn og Skole.
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