
  

Blanket til optagelse i 7. klasse på anden skole end distrikts-
skolen.  

  
For at sikre kvalitet i planlægningen af næste skoleår, har de tre overbygningsskoler 
Vigersted skole, Byskovskolen og Campusskolen nu brug for overblik over elevtallet i 
de kommende 7. klasser.  
 

Denne blanket er kun relevant, hvis I ønsker at blive optaget i 7. klasse på en 
anden skole end jeres distriktsskole. 
 
Blanketten skal også benyttes af forældre, som har henvendt sig om optagelse i 7. 
klasse i en anden skole end distriktsskolen på et tidligere tidspunkt. Elever fra privat-
skoler skal udfylde blanketten og aflevere den på den ønskede overbygningsskole.  
Da alle elever har ret til at fortsætte skolegangen på deres distriktsoverbygnings-
skole indskrives alle elever automatisk i den tilhørende skole, med mindre denne blan-
ket udfyldes og afleveres på den nuværende skoles kontor senest d. 10. februar 
2021. I uge 8 koordinerer og dimensionerer skolecentret de kommende 7. klas-
ser. Derefter vil I få meddelelse om jeres ønske om optagelse i anden skole imøde-
kommes.  
  

Elevens fulde navn  
  
  
Elevens cpr.nr.  
  
  
Elevens nuværende skole (6. kl.)  
  
  
Ønsker optagelse i 7. kl. på følgende overbygningsskole  
  
  
  

Blanketten udfyldes og afleveres/sendes til kontoret på nuværende skole senest d. 10. 
februar 2021. 
   
For privatskoleelever afleveres/sendes blanketten til den ønskede overbygningsskoles 
kontor senest d. 10. februar 2021.  
  

  
  



  
  
  
Af styrelsesvedtægten for Ringsted Kommunes skolevæsen fremgår det, at forældre 
kan ønske deres barn optaget på en anden skole end distriktsskolen. Optagelsen på 
anden skole end distriktsskolen forudsætter, at barnets optagelse ikke medfører dan-
nelse af en ekstra klasse. Antallet af klasser dannes efter elevtallet i skolens distrikt. 
For at sikre, at skolerne kan rumme tilgang af elever fra eget skoledistrikt kan der 
ikke optages elever fra andre kommuner og distrikter i en klasse, såfremt klassen 
overstiger 24 elever.   
Hvis der er flere elever fra andre skoledistrikter eller andre kommuner, der ønsker op-
tagelse på skolen end den har plads til, oprettes en venteliste.  
  
Eleverne på ventelisten optages i skolen efter følgende kriterier:  
1. kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner  
2. børn, der i forvejen har søskende på skolen,  
3. anciennitet på ventelisten (se nedenfor)  
4. nærmere boende går forud for fjernere boende.  
  
OBS.   
Selvom man tidligere er optaget på ventelisten til en anden skole, skal man 
alligevel udfylde og aflevere dette skema på nuværende skole.  
  
 


