Regler for venteliste og optagelse
Opskrivning af børn på venteliste til 0.klasse kan ske umiddelbart efter barnets fødsel – når barnet har fået både
CPR.nr. og navn.
Opskrivning af børn på ventelisten til eksisterende klasser kan ske løbende.
Opskrivning foregår via linket på skolens hjemmeside www.byens-skole.dk, og koster kr. 700,-, som betales med
kreditkort ved opskrivning. Det indbetalte ventelistegebyr tilbagebetales ikke, selvom barnet eventuelt ikke opnår
optagelse.
Der sendes løbende (min. en gang årligt) en e-mail til forældrene. Denne vil kræve tilbagemelding om hvorvidt
pladsen på ventelisten stadig ønskes. Manglende tilbagemelding vil medføre sletning fra ventelisten!
Det er til enhver tid forældrenes ansvar at holde øje med e-mails fra ”Ventelisten.com”, samt at sørge for at
kontaktoplysningerne, herunder e-mailadr. og telefonnr., er opdaterede.
Vi lukker ikke ventelister, men gør opmærksom på, at når der er flere end 150 børn skrevet på ventelisten til én
årgang, er chancen for en plads meget lille! Oplysning om dette findes på skolens hjemmeside.
Placering på ventelisten til 0.klasse:
Vi oplyser IKKE om placeringen på ventelisten til kommende årgange til 0.klasse. Da der kan forekomme
justeringer – fx i forhold til søskende til børn på skolen der kan komme ind foran på ventelisten – kan oplysning
om placering skabe uhensigtsmæssige forventninger.
Optagelse til 0.klasse:
Der optages 46 børn pr. årgang (2 klasser á 23 børn) ud fra følgende kriterier:
1. Søskende til børn der går på skolen kommer forrest på ventelisten.
2. Herefter er ancienniteten på ventelisten opskrivningsdatoen, dog med det hensyn at vi forsøger at få en
lige fordeling af piger og drenge, samt
3. Deltagelse i informationsmøde i efteråret i kalenderåret inden skolestart
– Deltagelse i informationsmødet ses som interessetilkendegivelse, således at de der deltager i
informationsmødet vil blive prioriteret på ventelisten – efter opskrivningsdato – igen efter prioriteringen
af søskende.
I efteråret året inden skolestart begynder vi at tilbyde pladser til de første 46 børn på ventelisten ud fra
optagelseskriterierne. Herefter tilbyder vi løbende pladser til de næste på listen når nogle siger nej til en plads.
Siges der nej til tilbud om en plads på Byens Skole slettes barnet fra ventelisten! Ønskes fortsat venteliste vil det
kræve en ny opskrivning via hjemmesiden og dermed placering sidst på listen.
Ved optagelse indbetales et indmeldelsesgebyr på kr. 1000,-. Dette beløb tilbagebetales IKKE – heller ikke selvom
forældrene fravælger pladsen inden skolestart.
I juni måned inden skolestart indbetales depositum – altid svarende til én måneds skolepenge. Depositum
tilbagebetales ved udmeldelse såfremt alle skolepenge er betalt og alle udleverede bøger m.m. er afleveret.
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Optagelse i eksisterende klasser:
Til de eksisterende klasser kan der ligeledes forekomme justeringer på ventelisten i forhold til søskende til børn
der går på skolen – derfor vil oplysning om antal på ventelisten altid være vejledende!
Vi optager løbende børn i vores eksisterende klasser hvis der bliver ledige pladser.
- Søskende har også her fortrinsret på ventelisten
- Herefter er ancienniteten opskrivningsdatoen – dog med det hensyn at vi ved meget skæv fordeling af
køn i klasserne kan ønske hhv. drenge eller piger.
Forud for optagelse kontaktes forældrene af skolen leder og efterfølgende inviteres både forældre og elev til en
samtale med klasselæreren.
Der kan anmodes om skoleudtalelse fra tidligere skole.
Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1000,-. Dette beløb tilbagebetales IKKE.
Derudover skal der indbetales et depositum – altid svarende til én måned skolepenge. Depositum tilbagebetales
ved udmeldelse såfremt alle skolepenge er betalt og alle udleverede bøger m.m. er afleveret.
Siges der nej til tilbud om en plads på Byens Skole slettes barnet fra ventelisten! Ønskes fortsat venteliste vil det
kræve en ny opskrivning via hjemmesiden og dermed placering sidst på listen.
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