En kommune med fremtid
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NOTAT

Principper for frit skolevalg i Ny Varde Kommune
•
•
•
•

Orientering om ændring af lov om folkeskolen
I korthed går loven ud på….
Lovens tekst §36 stk. 3
Lovforslagets bemærkninger

Orientering om ændring af lov om folkeskolen
(Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser)
Folkeskoleloven er ændret ved Lov nr. 335 af 18. maj 2005 (Mere frit skolevalg inden
for og over kommunegrænser). Loven træder i kraft den 1. august 2005.
I korthed går loven ud på, at
• Fra den 1. august 2005 får forældre krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i deres bopælskommune eller en anden kommune, hvis
der er plads på den ønskede skole.
• I forhold til de gældende bestemmelser gøres frit valg obligatorisk for kommunerne, og retten til valg af skole udvides til at omfatte valg af skole i en anden
kommune end bopælskommunen.
• Det betyder, at den ønskede skole ikke længere skal erklære sig villig til at ville
optage barnet, og der kan kun gives afslag på optagelse, hvis kommunalbestyrelsens rammer for skolens kapacitet ikke gør det muligt at optage barnet.
• Ud over retten til frit skolevalg opretholdes forældrenes ubetingede ret til barnets optagelse i distriktsskolen og den eksisterende ret til at forblive i en bestemt skole ved flytning inden for kommunen eller en anden kommune.
• Vælger forældrene en anden skole end distriktsskolen, får eleven iflg. loven også ret til at blive optaget i en skolefritidsordning, hvis en sådan er etableret, og
der er plads i den.

Orientering om visse af bestemmelserne
Folkeskolelovens § 36, stk. 3, lyder:

»Stk. 3. Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold til § 40, stk. 2. Det samme gælder, hvis
forældrene ønsker, at barnet skifter skole under skoleforløbet, herunder til distriktsskolen. Hvis det
ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker
optagelse efter retningslinjer fastsat af kommunalbestyrelsen i skolekommunen for, hvilke børn der
skal optages først.«
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En kommune med fremtid
Af lovforslagets bemærkninger til denne bestemmelse fremgår:
”Kommunalbestyrelsens ret til at fastsætte regler for skolestrukturen, herunder antallet af skoler,
og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og rammer for klassedannelsen mv., jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, ændres ikke af forældrenes frie valg af folkeskole. Et
ønske om valg af anden skole end distriktsskolen kan således afslås, i det omfang skolekapaciteten
og de nærmere retningslinjer for optagelse ikke muliggør optagelse.
Hvis forældre ønsker at foretage et nyt skolevalg - et skoleskift - for deres barn, vil de også være
omfattet af reglerne om frit valg til at vælge ny skole under forudsætning af, at der er plads på den
ønskede skole.
Hvis forældrene har 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 valg afhænge af de
nærmere retningslinjer og skolens kapacitet.
Bestemmelsen medfører, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvordan optagelse skal finde sted, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser. Retningslinjerne skal
bygge på objektive kriterier. Det betyder f.eks., at skolekommunen vil kunne reservere enkelte pladser til tilflyttere til skoledistrikter.
Andre objektive kriterier, der vil kunne anvendes, når børn bosiddende i distriktet er optaget, er
f.eks.:
a) Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.
b) Søskende til elever på skolen går forud for andre./eller
c) Nærmereboende går forud for fjernereboende.
d) Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.
Som følge af de nye bestemmelser ophæves bestemmelsen om, at skolen skal erklære sig villig til
at optage en elev, hvis der ønskes en anden skole end distriktsskolen, eller hvis eleven ønsker at
skifte skole under skoleforløbet.
Den enkelte skole kan ikke ud fra pædagogiske hensyn give et afslag til en elev, hvis der er plads i
den ønskede skole inden for de rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.”

Retningslinier for Varde Kommune
1. Elever fra andre skoledistrikter vil kun blive optaget, hvis skolen har ledig kapacitet
2. Hvis en klasse har mere end 23 elever, vil der ikke blive indskrevet elever fra andre distrikter/kommuner
3. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.
4. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
5. Lodtrækning finder sted i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.
6. Ansøgninger behandles i den række følge, de kommer ind.
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