Opskrivnings- og optagelsesprocedure til 0. klasse
Proceduren har som mål som så vidt muligt, at sikre en bredde og mangfoldighed i
sammensætningen af klassen og forældrekredsen og samtidig tilgodese skolens ønske om at
samarbejde med familier der støtter op om skolens idé og skolens værdier, som de er formuleret i
skolens grundlag.

Opskrivning på skolens interesseliste
Skolen fører en interesseliste over familier, som ønsker at søge om optagelse.

Hvornår kan man blive skrevet på listen?
Opskrivning på interesseliste kan ske når som helst efter barnets fødsel.

Hvordan kan man blive skrevet på interesseliste?
Hvis du ønsker at dit barn bliver skrevet på interesselisten skal du sende en mail til skolen på:
jpe@oerestad-friskole.dk. I emnefeltet skal du angive hvilket år du ønsker dit barn skal starte
skolegang, fx: august 2021. I selve mailen skriver du barnets navn og cpr. nr., samt begge
forældres navne.
For opskrivning på interesseliste til kommende 0. klasser, skal du indbetale et
administrationsgebyr på 300,- til konto: 2191 8983774998. Når skolen har modtaget din mail og
gebyret, sender vi dig en bekræftelse på, at barnet nu er skrevet op på interesselisten.

Informationsmøde
I februar måned inviteres alle interesselistens forældre til børn der skal starte i 0. klasse 1 ½ år
senere, til informationsmøde på skolen. Invitationen sendes i en mail.
På informationsmødet fortæller skolens ledelse og bestyrelse om skolegang for elever og forældre
på Ørestad Friskole. I skal først tage stilling til, om I vil søge optagelse efter informationsmødet. I
så fald skal I sende ”Ansøgning om optagelse i forældrekredsen” til skolen. Ansøgningsskemaet
uddeles på informationsmødet. Fristen for aflevering står på skemaet.

Ansøgninger og samtaler
Ud fra de modtagne ansøgninger finder bestyrelsesmedlemmer og en fra ledelsen frem til, hvem
der tilbydes en plads. Søskendebørn har fortrinsret til pladserne.
Hvis der er flere ansøgere end der er pladser, forsøger vi så vidt muligt at sikre en bredde og
mangfoldighed i sammensætningen af forældrekredsen og klassen; fx kønsfordeling af elever,
forældre med forskellige sproglige baggrunde og forskellige uddannelser, og børn med forskellige
behov og forudsætninger.
De pågældende forældre inviteres herefter til en snak med medlemmer af bestyrelsen og ledelsen.
Efter dette møde fremsendes en indskrivningsblanket.

Hvad hvis mit barn har særlige behov?
Forældre til børn med særlige behov er meget velkomne til at søge optagelse på Ørestad Friskole.
Om barnet kan optages beror altid på en konkret vurdering af, om skolen og forældrene i
fællesskab kan skabe den rigtige skolegang for barnet. Denne vurdering foretages af skolens
ledelse, som inviterer forældrene til en uddybende samtale.

Kan man komme og se skolen?
Skolen holder åbent hus en gang om året i starten af november måned, hvor alle er meget
velkomne. Åbent hus annonceres på skolens hjemmeside og facebookside.
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