
 

HARESKOVENS LILLESKOLE 
Skovbovænget 124ㆍ2750 Ballerupㆍ44988210 ㆍmail@hareskovenslilleskole.dk 

Ansøgning om optagelse på Hareskovens 
Lilleskole (der skal udfyldes et skema for hvert barn) 

Dato for modtagelse 
(udfyldes af skolen):    

 

 

☐Ønskes optaget i bh.klasse (angiv årstal): _____________  ☐Ønskes optaget i nuv. klassetrin: _________     
  

Fødselsdag og –år: ______________________________       Pige ☐                   Dreng ☐ 
 
Barnets fulde navn: ___________________________________________________________________ 
 
Nuværende institution/skole: ___________________________________________________________ 
 
Adr. & tlf. til institution/skole: ___________________________________________________________ 
    

Har barnet haft hjælpeforanstaltninger i vuggestue/børnehave/skole:           Ja   ☐       Nej   ☐ 

 

Har der været kontakt til pædagogisk/psykologisk rådgivning                    Ja   ☐       Nej   ☐ 

 
Barnets adresse og bopælskommune: ____________________________________________________ 
 
Navn på evt. søskende på skolen: ________________________________________________________ 
 
Evt. søskende, som har søgt om optagelse (navn og optagelsesår/klasse): 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Forælders navn 1: _________________________________________ Fødselsdag og -år: ____________ 
 
Adresse: ____________________________________________________________________________ 
 
Mobil: ____________________ Evt. arb.tlf.: __________ E-mail: _______________________________ 
 
Forælders navn 2: ____________________________________________ Fødselsdag og -år: _________ 
 
Adresse: ____________________________________________________________________________ 
 
Mobil: ____________ Evt. arb.tlf.: ____________ E-mail: _____________________________________ 
 
Ved min underskrift accepterer jeg/vi, at skolen må tage kontakt til institution/skole/PPR, hvis det er 
nødvendigt for et videre optagelsesforløb. 
 
Dato:    Dato: 
 
_____________________________   _____________________________                 
(underskrift forælder 1)                                      (underskrift forælder 2)                
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I tillæg til ovenstående bedes I besvare nedenstående spørgsmål: 
 
• Hvorfor ønsker I jeres barn på Hareskovens Lilleskole, og hvorfra har I kendskab til skolen? 
 
 
 
• Hvad er jeres barn god til?  
 
 
 
• Hvad kan jeres barn godt lide at beskæftige sig med?  
 
 
 
• Går jeres barn til noget i sin fritid?  
 
 
 
• Hvordan fungerer jeres barn i sociale sammenhænge?  
 
 
 
• Hvordan trives jeres barn på evt. skole/institution?  
 
 
 
• Har jeres barn kammerater på skole/institution?  
 
 
 
• Har jeres børn kammerater, som de ses med i fritiden?  
 
 
 
• Har jeres børn udfordringer af nogen slags i institution/skole i forhold til kammerater eller voksne?  
Hvis ja, hvilke? 
 
 
• Har barnet f.eks. været udsat for mobning eller anden mistrivsel i børnehave eller skole?  
 
 
• Har jeres barn personlige udfordringer af nogen art?  
 
 
• Har jeres børn fysiske udfordringer i form af allergi eller andre sygdomme?  
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• Hvis jeres barn allerede går i skole, hvordan klarer han/hun sig fagligt?  
 
 
• Andet I har lyst til at tilføje?  
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Hareskovens Lilleskole 
 
 
 

 
 

  

mailto:mail@hareskovenslilleskole.dk


 

HARESKOVENS LILLESKOLE 
Skovbovænget 124ㆍ2750 Ballerupㆍ44988210 ㆍmail@hareskovenslilleskole.dk 

Procedure ved optagelse af børn på Hareskovens Lilleskole 

  
I børnehaveklasse: 

 
1) Søskendebørn har fortrinsret til at komme i betragtning til en plads. Dog skal disse 

børn være skrevet op inden sommerferien året før børnehaveklassen skal starte for at 
bevare denne fortrinsret. 

2) I efteråret året før børnehaveklassen starter, gennemgås alle ansøgninger og der 
indkaldes til et introduktionsmøde og en rytmiklørdag. 

3) Derefter indkaldes den enkelte familie til en samtale. I denne samtale deltager 
forældre og barn, og fra skolen deltager børnehaveklasselæreren og en repræsentant 
for FTO samt skolens leder. Under samtalen vurderes barnets modenhed, om 
forældrenes forventninger er i tråd med det skolen står for og om forældrene er 
indstillet på at leve op til de krav skolen stiller. Der afsættes 20-30 min. til samtalen. 

4) Herefter sammensættes klassen efter følgende kriterier: 
 

a) modenhed 
b) søskendebørn 
c) ligelig fordeling af køn 
d) tidspunkt for hvornår barnet er skrevet op 
e) evt. venner/bekendte fra børnehaven 

 
5) Hurtigst muligt efter samtalerne gives besked, om man er optaget i børnehaveklassen 

eller man får chancen for at komme på en venteliste. Senest primo januar. 
6) Den endelige bekræftelse sker, når forældrene indbetaler et medlemsgebyr på 900 kr. 

til skolens støtteforening. Dette skal være sket ca. en måned fra der gives besked om 
optagelse. 

 
Optagelse midt i forløbet: 
Hvis der er plads i en klasse, kan der optages en ny elev, hvis det skønnes pædagogisk 
forsvarligt. I så fald kan forældrene aftale en indledende samtale og rundvisning ved skolens 
leder. Hvis der stadig er basis for optagelse, indkalder skolen forældrene og eleven til 
optagelsessamtale. Inden denne samtale finder sted, har forældrene givet skolen lov til at 
indhente oplysninger fra tidligere skole/institution og/eller PPR, og skolen har indhentet 
oplysningerne. Herefter afgøres det, om der er basis for optagelse.   
 
Hvis der ikke er plads i klassen til en ekstra elev, kan man komme på venteliste. 
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