Dok.nr. 1057358
9. december 2011

Retningsliner for hvorledes henvendelser om justering/ændring af skoledistriktsgrænser skal håndteres
Lovgivning:
Folkeskoleloven fastslår, at der til hver selvstændig oprettet skole hører et skoledistrikt, og at det er
byrådets opgave at fastlægge grænserne for disse skoledistrikter. Elever der har bopæl indenfor et fastsat
skoledistrikt har ret til at gå på den pågældende distriktsskole.
Såfremt forældrene benytter sig af loven om frit skolevalg kan en anden skole end distriktsskolen vælges,hvis der er plads og det ikke medfører forøgede udgifter for kommunen. De pågældende forældre er i givet
fald selv ansvarlige for at afholde udgifter m.v. til f.eks. transport.
Ud over ovennævnte frie skole valg er der følgende muligheder for ændring af tilhørsforhold til distriktsskole.
Ændring af skoledistriktsgrænser:
En sådan ændring beror jf. ovenstående på en politisk beslutning og indebærer, at det er bopælsadressen
der tilknyttes en bestemt distriktsskole. Ændringen vil således fra ikrafttrædelsestidspunktet være gældende
for såvel nuværende som fremtidige beboere på den pågældende adresse.
En ændring af distriktsgrænser skal efter gældende regler sendes i høring hos de berørte skolebestyrelser.
Dispensation:
Tilladelse til at gå på en anden skole end distriktsskolen kan gives som en dispensation. En sådan er alene
knyttet an på en konkrete elev og evt. dennes søskende og vil således ikke få/have effekt ved evt. senere til/fraflytning til den bopælsadresse dispensationen gives til.
En beslutning om dispensation skal ikke sendes i høring.
I tilfælde af ændring af distriktsgrænser skal kommunen sørge for og afholde udgiften til befording i
overensstemmelse med § 26 i folkeskoleloven. Det vurderes, at kommunen vil have samme forpligtigelse
ved en dispensation.
I vurderingen af henvendelser vedr. skoledistriktstilhørsforhold vil der altid kunne inddrages såvel objektive
kriterier (fx afstand) såvel som subjektive kriterier (fx tilknytning til lokale foreninger/ fritidsaktiviteter).
De økonomiske konsekvenser ved dispensationen vil altid indgå i vurderingen.
Kriterier (i uprioriteret rækkefølge) hvoraf én eller flere kan indgå i vurderingen af henvendelser om skoledistriktsændringer:
1. der foreligger en begrundet skriftlig ansøgning
2. skolevejen til den ønskede skole er mere trafiksikker end til distriktsskolen
3. afstand til ønskede skole såvel som til distriktsskolen indgår
4. dispensationen omfatter alle skolesøgende børn på bopælsadressen såfremt ansøger ønsker det.
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5. det indgår om besluttede ændringer af skoledistriktsgrænser/skolestrukturer har medført åbenlyse
uhensigtsmæssige vilkår for den/de pågældende elever.
6. det indgår om den ønskede skole kan rumme den/de pågældende elever indenfor de fastsatte rammer for klassestørrelser
7. skolelederen på den ønskede skole høres
8. det indgår om allerede etablerede transportmuligheder til den ønskede skole kan anvendes, og udgiften til transport herved kan begrænses
9. der tages hensyn til evt. tilknytning til lokale foreninger/fritidsaktiviteter

Godkendt af Udvalget for Børn og Undervisning den 19. december 2011
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