
 
 

 

Vejledning til dagtilbud, skole og PPR om procedurer ved ansøgning 
om skoleudsættelse 
 

Tidsplan 
29. november:  Frist for forældre til at søge skoleudsættelse. Dagtilbudslederen sender 

afsøgningerne til BUL, som orienterer skolerne. 

December-Januar:  PPR laver udtalelse, hvis der ikke allerede er lavet en udtalelse. 

Februar:  Møde om skoleudsættelser med dagtilbud og skole, samt Sussie og Linda. 
Skolelederne træffer afgørelser herefter. 

Senest 1. marts:  Skolerne sender besked til forældrene. 

 

Overordnede retningslinjer for vurdering af ansøgning om udsat skolestart: 
UVM skriver: 

”Det er i nogle tilfælde muligt at lade barnet begynde i skole et år senere, end undervisningspligten 
indtræder. Det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende, at skolestarten bliver udsat. 

Beslutningen om at udsætte undervisningspligten skal træffes i kalenderåret, hvor barnet fylder seks år og 
senest før skoleårets start den. 1. august. 

Det kan enten ske, fordi forældrene ønsker, at deres barn skal vente et år, eller fordi kommunen vurderer, at 
det er mest hensigtsmæssigt for barnet at vente. I sidstnævnte tilfælde skal det ske med forældrenes 
samtykke. 

Udsættelse skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og i givet fald være begrundet i barnets 
udvikling. Det er ikke centralt fastsat retningslinjer for, hvordan denne vurdering foretages.  

Forældre, der ønsker at udsætte undervisningspligten for deres barn, kan henvende sig til kommunens 
skoleforvaltning og få at vide, hvordan de skal forholde sig. De kan også henvende sig til den lokale 
folkeskole. 

Undervisningspligten kan kun udsættes med et enkelt år.” 

I Halsnæs Kommune har kommunalbestyrelse uddelegeret beslutningen om skoleudsættelse til skolelederen 
på barnets distriktsskole. Det betyder, at det også er distriktsskolen, der tager beslutning om 
skoleudsættelse for børn indmeldt i privatskoler. 

I vurderingen af, om et barn skal skoleudsættes, skal det vurderes, om barnet vil få et bedre udgangspunkt 
for skolestart, hvis det går et år mere i dagtilbud. Derfor skal dagtilbuddet vurdere, om barnets 
udfordringer/vanskeligheder skyldes fx umodenhed, forsinket sprogudvikling, for tidlig fødsel eller fx tilfælde, 
hvor barnet er meget tilbageholdende eller lille af vækst. Hvis dagtilbuddet kan arbejde med disse 
udfordringer/problemstillinger gennem et ekstra år i dagtilbuddet på en måde, så barnet vil få bedre 
muligheder for at indgå i undervisningen i en almen klasse efterfølgende, så kan skoleudsættelse anbefales. 



 
 

Ved udsat skolestart skal dagtilbuddet vurdere, at barnets udfordringer/vanskeligheder vil aftage med tiden 
eller bedres væsentlig ved at skoleudsætte barnet. 

Hvis et barn har fået en diagnose, mens det går i dagtilbud, og måske allerede går i et specialtilbud, så skal 
dagtilbuddet vurdere, om barnets vanskeligheder har en mere varig karakter. Hvis vurderingen er, at barnet 
efter et år mere i dagtilbuddet fortsat vil blive indstillet til et specialtilbud eller skal have specialundervisning i 
en almen klasse, så skal barnet ikke skoleudsættes. 

I dagtilbuddets vurdering af, om skoleudsættelse anbefales, skal der også være en vurdering af, hvad 
dagtilbuddet kan tilbyde barnet, hvis barnet skal blive et år mere. Her skal det også vurderes, om barnet har 
nogen gode muligheder for legerelationer, når de ældste børn er startet i skole. 

 

Dagtilbud: 
Dagtilbuddet har dialogen med forældrene om processen for ansøgning om udskudt skolestart. 

Dagtilbuddet udfylder sammen med forældrene skema til ansøgning om skoleudsættelse. 

Dagtilbuddet laver en kort vurdering af barnet. Vurderingen tager udgangspunkt i barnets udvikling og de 
udviklingspotentialer, som dagtilbuddet vil kunne understøtte, hvis der gives skoleudsættelse. 

Hvis PPR har været inde i barnets sag, så kontaktes psykologen, som også laver en udtalelse. Hvis dette 
kan nås inden ansøgningen sendes afsted, så vedlægges den ansøgningen. Ellers eftersendes den. 

Dagtilbuddet sender egen vurdering og evt PPR vurdering til BUL samt distriktsskole. Der sendes en kopi af 
alle bilag til forældrene via e-boks. 

 

PPR: 
PPR laver en kort vurdering på baggrund af de sagsakter, der allerede foreligger. Vurderingen tager 
udgangspunkt i, om barnets udfordringer/vanskeligheder er af forbigående eller mere varig karakter. 

Vurderingen sendes til forældrene og derefter til dagtilbuddet.  

 

Skolelederen: 
Skolelederen modtager ansøgninger med bilag fra BUL minimum 14 dage før mødet om skoleudsættelser. 
Skolelederen medbringer sagerne til mødet om skoleudsættelser. 

Skolelederen træffer beslutning, som meddeles til forældrene via e-boks og dagtilbuddene orienteres. 

 

BUL: 
BUL modtager ansøgninger dagtilbuddene og sender videre til skolerne. 

BUL inviterer dagtilbud og skoler til en mødedag om skoleudsættelse, hvor alle sager gennemgås. Skolerne 
træffer herefter beslutning. 


