Optagelsesprocedure for 0.klasse
1. Søskendebørn har fortrinsret til at komme i betragtning til en plads. Dog skal disse børn være skrevet
op, inden sommerferien året før børnehaveklassen skal starte, for at bevare denne fortrinsret.
2. I september måned, året før børnehaveklassen starter, indkaldes alle forældre på ventelisten til
kommende 0.klasse, til et orienteringsmøde, hvor skolens ledelse vil fortælle kort om skolens kultur, samt
besvare evt. spørgsmål. På dette møde kan forældrene også få at vide, hvor deres barn står på ventelisten
– samt om de ønsker at barnet skal blive stående på listen.
3. De første 30 børn på ventelisten bliver efterfølgende, sammen med deres forældre, indbudt til en
personlig samtale. I denne samtale deltager den kommende klasselærer og faglærer.
Skolen danner sig et helhedsindtryk af familien i løbet af samtalen. Der spørges bl.a. ind til om forældrene
kan stå inde for skolens værdigrundlag - og endvidere, om forældrene er indstillet på at leve op til de krav
skolen stiller - da dette bl.a.er et kriterie for optagelse.
4. Herefter sammensættes klassen efter følgende kriterier:
 Barnets modenhed
 Klassen sammensættes med ligelig fordeling af køn så vidt muligt.
 Helhedsindtryk af familien.
 Tidspunkt for hvornår barnet er skrevet op.
5. Vi bestræber os på at kunne give besked om endelig optagelse inden jul – herefter udsendes
indmeldelsespapirer, SFO- tilmelding, sundhedsplejerskepapirer, spørgeskema til barnets trivsel i
institution. Ved indbetalingen af indmeldelsesgebyr (pt. på kr. 1475,00) samt aflevering af endelig
indmeldelse, anses barnet som endelig indmeldt (Indmeldelsesgebyret vil ikke blive refunderet efter
indmeldelse).
6. De familier på ventelisten, der i første omgang ikke har fået plads på skolen, vil få et tilbud om at blive
stående på ventelisten i tilfælde af, at der skulle opstå en plads senere i skoleforløbet. I så fald skal de
aktivt melde tilbage, om de er interesserede og vil modtage besked, hvis en plads opstår.

7. Børnene til den kommende 0.klasse starter som regel den første hverdag i april.
Optagelse midt i forløbet:
Hvis der er plads i en klasse, kan der optages en ny elev. Der er gensidigt en prøvetid (som aftales), så
skolen og hjemmet kan vurdere om Hundige Lille Skole er det rigtige sted for barnet.

