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Indledning
Denne folder er en handleplan for skolestart og skoleudsættelse i Thisted Kommune. Ifølge Folkeskoleloven indtræder undervisningspligten d. 1. august i det kalenderår, hvor et barn
fylder 6 år. Enkelte børn kan, af forskellige årsager, have behov
for at starte senere i skole. Forældre kan derfor anmode om, at
deres barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden.
I Thisted Kommune skal udsættelse af et barns skolestart altid
ske på baggrund af en vurdering af barnet og skal være begrundet i barnets udvikling og forventning om, at barnet efterfølgende vil kunne klare skolegangen på lige fod med de øvrige
børn. Derfor har dagtilbud, PPR og skole udviklet en fælles
handleplan for skoleudsættelse af børn i kommunen. Formålet
med handleplanen er at kvalificere beslutningen om skoleudsættelse af et barn og sikre at den rette beslutning træffes, med
henblik på at sikre barnets fremtidige læring, trivsel og udvikling.

•

•

Skolestart
i Thisted Kommune
Undervisningspligten indtræder d.
1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år.
Kommunen kontakter forældrene,
når det er tid til at skrive barnet op
til skolestart.

•

De lokale folkeskoler inviterer til folkeskolernes dag i november.

•

Indskrivning til skolestart skal ske
senest d. 1. december i det år barnet fylder fem.

•

Indskrivning af barnet som elev i
folkeskolen sker via linket
www.indskrivning.dk.

•

Skoleudsættelse
i Thisted kommune
Er forældrene i tvivl om, hvorvidt
deres barn er klar til at starte i
skole, kan de henvende sig i barnets
daginstitution og få en samtale, der
kan hjælpe dem til en afklaring.

•

Beslutter forældrene at ansøge om
skoleudsættelse kan de angive det
via www.indskrivning.dk (inden d. 1.
december i det år barnet fylder
fem). Beslutter forældrene, at søge
om skoleudsættelse efter, at barnet
er indskrevet i skolen, skal de kontakte daginstitutionen. Hvis barnet
ikke går i en daginstitution skal forældrene kontakte skolen.

•

Det er distriktsskolelederen, der har
kompetence til at beslutte en eventuel skoleudsættelse.
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Hvornår er et barn skoleparat?
I Thisted Kommune arbejder vi ud fra tankegangen om, at skoleparathed er en kombination af forskellige
forhold. Skoleparathed handler ikke kun om barnets alder, men i vurderingen indgår også en evaluering
af andre forhold såsom barnets sproglige kompetencer og faglige samt sociale trivsel.
I Thisted Kommune har dagtilbud, PPR og skole i et samarbejde udpeget 6 pejlemærker, som de professionelle skal have fokus på i forbindelse med overgangen fra dagtilbud til skole. Pejlemærkerne anvendes
til at vurdere, hvorvidt det enkelte barn er parat til at komme i skole. Pejlemærkerne udgør ikke en udtømmende liste i forhold til vurderingen af skoleparathed, idet øvrige forhold, som ligger uden for pejlemærkerne, kan have en betydning for graden af skoleparathed. Pejlemærkerne fungerer som et fælles
udgangspunkt for vurderingen af skoleparathed.
De 6 pejlemærker på skoleparathed i Thisted Kommune…

... sproglige kompetencer
Barnets ordforråd, nysgerrighed på sproget og narrative
kompetencer samt barnets evne til at sortere sine
erfaringer, at fortælle om vejen til mål, ønske, håb og
forventning, at beskrive handlinger og forventninger
samt barnets evne til at indgå i en dialog med andre.
... færdigheder i dagligdagen
Barnets evne til at have styr
på egne ting og barnets
selvhjulpenhed ved
påklædning, måltider og
toiletbesøg samt
opmærksomhed på at rydde
op efter leg og aktiviteter.

... leg og sociale
kompetencer
Barnets evne til at følge regler
i aktiviteter, spil og sociale
lege samt evne til at tage
positivt imod anvisninger og
korrektioner fra andre. Dertil
at barnet værdsætter at være
en del af fællesskabet og viser
begyndende evne til
perspektivskifte.

... selvregulering
Barnets evne til at regulere
eget tempo i forhold til
opgaver og aktiviteter samt
evne til at udtrykke sine egne
følelser på en afstemt og
forudsigelig måde.

... opmærksomhed og
hukommelse
Barnets evne til at have
overblik og sortere væsentlige
fra uvæsentlige detaljer, at
være koncentreret om
stillesiddende aktiviteter, som
ikke er tv, mobil eller tablet og
evne til at fastholde kortere
opgaveinstruktioner, mens
opgaven udføres.

... motorik
Barnets evne til at holde rigtigt på en blyant med
passende muskelkraft, at tegne med flere genkendelige
detaljer, at klippe efter streger med en saks og evne til at
bruge en tablet. Dertil at barnet viser grovmotorisk og
finmotorisk sikkerhed.

Pejlemærkerne tager afsæt i Udviklingsbilleder – Barnets udvikling fra 0 – 10 år 2017 af Lyhne og Nielsen. Dansk Psykologisk forlag
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Handleplan for skoleudsættelse i Thisted Kommune
I Thisted Kommune inviteres alle relevante aktører ind i dialogen og beslutningen omkring en
eventuel skoleudsættelse af et barn. Hver aktør har en afgørende viden i forhold til at kvalificere
beslutningen om skoleudsættelse.

Dagtilbud

Forældre
Barnets forældre kender
barnet bedst og bidrager med
viden om barnets trivsel og
ageren i såvel hjemmet som de
andre sociale sammenhænge,
barnet indgår i.

De voksne i dagtilbuddet har
indgående indsigt i barnets
trivsel og ageren i samspil med
andre børn (og voksne) i
dagtilbuddet og bidrager med
viden om trivsel og udvikling i
den forbindelse.

Skole

PPR

Skolen bidrager med viden om,
hvad der venter barnet i
skolen, og hvordan barnets
trivsel og læring kan
understøttes af indsatser i
skolen.

PPR kan, med indsigt i barnets
trivsel samt dets sociale – og
kognitive udvikling, bidrage
med viden og rådgivning
vedrørende inklusion og
specialpædagogiske metoder.

Opgaver ved …
… tvivl/overvejelser om skoleudsættelseOpgaver
af et barn:ved …
• Der udarbejdes en skriftlig handleplan for arbejdet med barnet i dagtilbuddet frem mod skole… tvivl/overvejelser
om skoleudsættelse af et barn:
start

Der udarbejdes
en skriftligi handleplan
for mellem
arbejdetdagtilbud,
med barnet
i dagtilbuddet
frem mod
Handleplanen
udarbejdes
et samarbejde
PPR,
skole og forældrene
til skolebarnet
start
og skal tage udgangspunkt i Thisted Kommunes 6 pejlemærker på skoleparathed
••
•

Handleplanen udarbejdes i et samarbejde mellem dagtilbud, PPR, skole og forældrene til barnet

og skalom
tage
udgangspunkt i Thisted
Kommunes 6 pejlemærker på skoleparathed
… beslutning
skoleudsættelse
af et barn:
• Skolelederen informerer de involverede parter (forældre, dagtilbud og PPR) samt forvaltningen
… beslutning
om
skoleudsættelse
af et
barn:
omkring
beslutning
om barnets
skoleudsættelse
••
•
•
•

Skolelederen
informerer
involverede
parter
(forældre, dagtilbud
og PPR) samt forvaltningen
Der
udarbejdes
en skriftligdehandleplan
for
det kommende
år i dagtilbuddet
omkring beslutning
om barnets
skoleudsættelse
Handleplanen
udarbejdes
i et samarbejde
mellem dagtilbud, PPR, skole og forældrene til barnet

Derskal
udarbejdes
en skriftlig ihandleplan
for det kommende
år i dagtilbuddet
og
tage udgangspunkt
Thisted Kommunes
6 pejlemærker
på skoleparathed
Handleplanen udarbejdes i et samarbejde mellem dagtilbud, PPR, skole og forældrene til barnet
og skal tage udgangspunkt i Thisted Kommunes 6 pejlemærker på skoleparathed
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Tidspunkt
August

Aktivitet
Kompetenceteammøde, hvor mulige skoleudsættere italesættes og drøftes.

Deltagere
Dagtilbud
PPR

Initiativtager
Dagtilbud (pædagogisk leder)

September –
oktober

Møder mellem dagtilbud, PPR og skole omkring børn, hvor der er tvivl om skolestart.

Dagtilbud
PPR
Skole
Forældre

Dagtilbud

Udarbejdelse af skriftlig handleplan for de
børn, hvor skoleudsættelse overvejes.

Dagtilbud
PPR
Skole
Forældre

Opfølgning på handleplan.

Dagtilbud
PPR
Skole
Forældre

Dagtilbud

Forældre der (på baggrund af dialogen og
samarbejdet med dagtilbud, skole og PPR) ønsker at ansøge om skoleudsættelse for deres
barn, skal henvende sig til den skole, hvor barnets ellers skulle være startet.

Forældre (evt.
med støtte fra
dagtilbud og/eller PPR)

Forældre

Skolen sender et brev med link til elektronisk
ansøgningsskema via SBSYS (for uddybning se
beskrivelse af ansøgningsprocessen for skoleudsættelse via selvbetjeningsløsning).

Skoleleder (underskriver og
sender afgørelse
til forældre)

Skole

Senest 1.
marts

Beslutning om eventuel ansøgning om skoleudsættelse.

Dagtilbud
PPR
Forældre
Skole

Skole

April –
august

Udarbejdelse af skriftlige handleplaner for de
børn, der har fået en skoleudsættelse.

Dagtilbud
PPR
Evt. forældre

Dagtilbud

Efter skoleudsættelse
frem til skolestart

Opfølgning på handleplan efter behov i dagtilbuddet.

Dagtilbud
Forældre
PPR

Dagtilbud

December –
februar

Beslutning om eventuel ansøgning om skoleudsættelse.
December –
februar

Vær opmærksom på…
… at enkelte børn ikke er tilknyttet en daginstitution. Såfremt dette er tilfældet foregår dialogen udelukkende mellem
PPR og skolen. Skolen tager initiativ til at afholde et møde medmindre barnet allerede er kendt af PPR.
… at en skoleudsættelse tæller som en ændring af et klassetrin. Ifølge forarbejderne til Folkeskoleloven § 12 kan der kun
i meget sjældne tilfælde tænkes at blive truffet beslutning om ændring af klassetrin mere end én gang. Derfor kan et
barn, der har fået skoleudsættelse, ikke gå to år på det samme klassetrin eller rykke et trin op, når det er startet i skole.
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Godkendt af Børne- og Familieudvalget d. 15. januar 2019
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