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Frit skolevalg jf. Holbæk Kommunes styrelsesvedtægt.  
  

Forældre har krav på at få deres barn optaget i skolen i det distrikt, hvor barnet bor. Og medmindre 

skolebestyrelsen fastlægger andre principper, skal forældrenes ønske om at få barnet i en bestemt 

afdeling af skolen i videst mulig omfang imødekommes, hvis der ved klassedannelsen oprettes en 

børnehaveklasse i afdelingen.  

  

Forældre har desuden krav på, at barnet optages i en skole uden for distriktet i såvel 

bopælskommunen som i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Dette gælder 

også, hvis forældrene fremsætter ønske om skoleskift under skoleforløbet.   

  

Har forældre et barn indskrevet på en skole uden for deres skoledistrikt, har også barnets søskende ret 

til optagelse på skolen. Ved søskende forstås her børn, der bor i samme husstand, uanset deres 

biologiske tilknytning. Denne søskenderet er ikke knyttet til de børn, der er placeret på en 

udskolingsafdeling som følge af et normalt skoleforløb.   

  

I Holbæk kommune kan optagelse i anden skole end distriktsskolen finde sted, såfremt den 

gennemsnitlige klassekvotient på det givne klassetrin på den ønskede skole forbliver højst 24, idet 4 

pladser pr. klasse reserveres til eventuelt tilflyttere til skoledistriktet.   

  

Kriterier for optagelse af elever, når der er flere ansøgere, end der er ledige pladser:   

2. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.   

3. Nærmere boende går forud for fjernere boende.   

4. Lodtrækning hvis ovennævnte kriterier ikke fører til en prioritetsorden.   

  

Har forældre valgt en anden skole end distriktsskolen, herunder en fri grundskole eller efterskole, og 

efterfølgende ønsker at barnet optages i distriktsskolen, har barnet ikke ubetinget ret til at blive 

optaget på distriktsskolen. Optagelsen vil i lighed med reglerne om frit skolevalg afhænge af de 

nærmere retningslinjer og skolens kapacitet.   

  

Ansøgning fra forældre om frit skolevalg afgives direkte til den ønskede skole, der træffer afgørelse ud 

fra de kommunalt fastsatte kriterier for optagelse.   

Flytter et barn inden for kommunen eller til en anden kommune har barnet ret til at forblive på sin 

skole (og i skolefritidsordningen).   

  

Såfremt en elev efter eget/familiens ønske skifter til anden skole end distriktsskolen, skal forældrene 

som udgangspunkt selv betale for transporten. Særlige forhold kan i enkelte tilfælde bevirke, at reglen 

fraviges. Dette sker ud fra et konkret skøn på skolen.  
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