Optagelsesprocedure ved skoleskift til Ørestad Friskole
Et skoleskift er en alvorlig sag for jeres barn, jeres familie og for skolen, og vi lægger derfor stor vægt på, at
beslutningen først skal træffes, når alle parter er velinformerede og har haft tid til at overveje skiftet nøje.
Et forkert skoleskift har mange omkostninger - især for det barn, det handler om, men også for klassen, for
familien og for skolen. Vi tager os derfor god tid til samtaler med jer og jeres barn, så alle parter får fortalt,
stillet spørgsmål og lyttet til hinandens ønsker, behov og forventninger. Hvis alle parter herefter er indstillet
på at give skoleskiftet en chance, kommer barnet på besøg på ØFS i en nærmere aftalt besøgsperiode,
inden vi træffer den endelige beslutning om skoleskiftet. På den måde kender jeres barn klassen og
lærerne, lærerne kender jer og jeres barn, og I kender skolen så godt, at der er et ordentligt grundlag at
træffe beslutningen på.
Når barnet er startet hos os lægger vi vægt på, at jeres familie kommer godt ind i skolefællesskabet.
Vi har derfor lavet denne køreplan for skoleskift:
1. Interesserede forældre er velkomne til at kontakte skolelederen på mail, telefon eller ved at besøge
skolen. Ved første henvendelse vurderer skolelederen, om der er grundlag for at tale videre om et
eventuelt skoleskift til ØFS. Hvis der ikke er en ledig plads i den pågældende klasse, kan jeres barn
skrives på interesseliste. Det gøres pr. mail til jpe@oerestad-friskole.dk. For opskrivning på
interesseliste, skal du indbetale et administrationsgebyr på 300,- kr. til konto: 2191 8983774998.
2. Hvis der er plads i den pågældende klasse, inviterer skolelederen forældrene til en samtale på
skolen om forældrenes motivation for skoleskiftet og om hvilken forandring, forældrene ønsker.
Samtalen har også til formål at afstemme forældrenes og skolens forventninger til skolegang.
3. Klasselederen inviterer eleven og forældrene til en samtale og et besøg i klassen. Formålet med
samtalen er at læreren, barnet (den unge) og forældrene møder hinanden og her kan træffe
konkrete aftaler om skolebesøget.
4. Hvis de forudgående samtaler og besøget på skolen peger i retning af et skoleskift til ØFS, starter
eleven besøgsperioden. Målet med besøgsperioden er at vurdere, om ØFS også i praksis er den
rigtige skole for eleven. I løbet af besøgsperioden laver lærerne såvel sociale som faglige
iagttagelser af eleven.
5. Når besøgsperioden er ovre taler elev, forældre, klasseleder sammen og beslutter, om eleven skal
fortsætte. Hvis eleven fortsætter efter besøgsmåneden, orienteres klassepiloterne (klassens
forældrerepræsentant), og de drager herefter omsorg for, at familien bliver budt velkommen i
arbejdet og fællesskabet omkring klassen og skolen.
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6. Et eller to bestyrelsesmedlemmer af optagelsesudvalget afholder i starten af dette forløb en
samtale med forældrene. Formålet med samtalen er at oplyse og afstemme forventninger om det,
at være med i det forpligtende fællesskab for børn og forældre. Jf. Optagelsesprocedure og samtale
med kommende familier på Ørestad Friskole

Eleven indskrives først efter besøgsperioden. Ved besøgsperiodens start betaler forældrene et indskud på
3.000 kr. samt en måneds skolepenge, 2.655 kr.
Hvis eleven fortsætter efter besøgsperioden opkræves herefter skolepenge på normal vis efter den
formelle indskrivning. Indskuddet tilbagebetales hvis skolen vurderer at eleven ikke skal indskrives.
Hvis besøgsperioden omfatter den 5. september indskrives eleven formelt fra besøgsmånedens start.
Alle forældre på Ørestad Friskole betaler et depositum på 7.965 kr. ved indskrivning af barnet. Depositum
kan modregnes skolepengene i de sidste 3 betalingspligtige måneder.
Alle er meget velkomne til at kontakte skolelederen eller viceskolelederen, hvis der er spørgsmål eller
andet til ovenstående.

Med venlig hilsen
Anne Godt-Hansen
Skoleleder
Ørestad Friskole

August 2017.
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