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Med særlig fokus på 
læsning, bevægelse 
og udeundervisning 

Indskrivningsprocedurer – Nr. Asmindrup Friskole 
På Nr. Asmindrup Friskole ønsker vi så vidt muligt at have klasser med en ligelig kønsmæssig fordeling af 
elever, da det giver bedre forudsætninger for en god dynamik i klassen. 
 
Nr. Asmindrup Friskole er en 1-sporet skole, og vi har ingen intentioner om at ændre på dette. Vores 
klassekvotienter er vejledende (ca.18 elever pr. klasse), og tager altid afsæt i klassens sociale samt faglige 
dynamik. 
 
Principper for indskrivning til førskole/børnehaveklasse.  
 
Søskendebørn 
Søskendebørn har fortrinsret, såfremt de senest 1. januar har afleveret indskrivningsblanket til det 
efterfølgende skoleår.  
 
Eksempel: For at være sikret plads, skal forældre aflevere indskrivningsblanket senest 1. januar 2016 til 
børnehaveklassen som starter august 2018. 
 
Kønsfordeling i klasserne 
De første 11 indskrevne børn af samme køn er sikret plads. Frem til 1. december året forinden skolestart 
kommer øvrige henvendelser af samme køn på interesseliste. Derved kan vi bestræbe os på, at de resterende 
7 pladser fyldes op af det modsatte køn, og sikre at vores fremtidige klasser har en fornuftig kønsmæssig 
balance. 
 
Eksempel: Friskolen har 14 indskrivninger til skoleår 2018, 11 piger og 3 drenge. En familie henvender sig, for 
at skrive deres datter op. De modtager besked om, at pigen er på interesseliste, og at de 1. december 2017 
modtager besked om hun er optaget på friskolen. Derved har friskolen mulighed for at værge drenge på 
november måneds informationsmøde om kommende børnehaveklasse. Såfremt der inden 1. december bliver 
indskrevet 4 drenge, så er drengene sikret plads. Derved har vi en klasse med 11 piger og 7 drenge. Pigens 
familie har ligeledes mulighed for at besøge andre skoler og lave aftaler i december måned. 
Bliver der ikke indskrevet 4 drenge inden 1. december 2017, bliver piger fra interesselisten optaget, så vi har 18 
elever i klassen. 
 
 
Principper for indskrivning til øvrige klasser på Nr. Asmindrup Friskole.  
 
Er der familier, som ønsker at indskrive elever til klasse, hvor der pt. ikke er plads, så kommer de på 
forespørgselslisten, som tages i brug såfremt der bliver en ledig plads. Forespørgselslisten er ikke en 
”venteliste”, hvor elevsagerne behandles efter ”først til mølle-princippet”. Friskolen arbejder med dynamiske 
grupper, og det kan eksempelvis være et særligt ønske om at optage en dreng/pige. 
 
I forhold til indskrivning af elever i øvrige klasser jævnføres til friskolens vedtægter, hvor i det fremgår, at 
søskendebørn har fortrinsret. Det vil sige, at søskendebørn til nuværende friskolebørn tilbydes plads før andre 
på forespørgselslisten. 
 
Ved ønske om skoleskifte skal der altid udfyldes en forespørgselsblanket, som rekvireres på skolekontoret. Før 
der indgås aftale om skoleskifte indhentes samtykkeerklæring, og eleven inviteres på en uges besøg i klassen.  
 
 
Indskrivningsprocedurerne er behandlet og vedtaget af bestyrelsen d. 10. marts 2016. 
 


