
Optagelse på Århus Privatskole 

Århus Privatskole optager elever på alle klassetrin. Alle kan få deres barn optaget, hvis der 

er plads på klassetrinnet, samt at skolen skønner, at barnet både fagligt og socialt kan 

integreres med succes i den pågældende klasse. 

Når man som forældre ønsker sit barn optaget på skolen indsender man et 

indmeldelsesskema. Skemaet findes på skolens hjemmeside under Skole og Administration. 

Der indsættes herefter kr. 500,- i indmeldelsesgebyr. 

Barnet er nu indmeldt på ventelisten.  

 

 

Prioritering af optagelse ud fra ventelisten: 

1) Børn, der har søskende på skolen 

Def. af søskende: børn, der deler husstand med et 

barn, der går på skolen 

2) 0. klasses børn, der har fået udskudt skolestarten 

3) Børn på ventelisten, der ønsker pladsen på det 

aktuelle tidspunkt 

4) Skolen prioriterer en nogenlunde lige fordeling af drenge og piger 

 

Børn til 0. klasse: 

I efteråret før barnet skal starte i 0. klasse udsendes forespørgsler til alle forældre, der har 

søgt plads til deres barn, på om de stadig har interesse i en plads. Herefter dannes klassen 

af de første 22 børn på ventelisten. Forældrene inviteres til Informationsmøde, hvor også 

ventelisteforældrene er velkomne. 

I januar (en lørdag formiddag) inviteres klassens børn og forældre til Skole-lege-dag, hvor 

børnene sammen med forældrene kommer i skole og SFO i et par timer, og hele skolen og 

legepladsen tages i brug. 

 

Børn til øvrige klasser: 

Når der bliver en ledig plads i en klasse kontakter skolen forældrene til det barn, der står 

først på ventelisten til klassetrinnet. Der aftales et møde, hvor forældrene og skolelederen 

og evt. barnet deltager. Her vurderes det, om barnet skal på besøg i klassen eller er klar til 

at starte.  Inden et barn starter, skal der afholdes en samtale med skoleleder eller 

klasselærer. Til denne samtale med barnet, hvor forældrene også deltager, orienteres der 

om barnet fagligt og socialt, lidt om familien, der orienteres om skolens hverdag, regler og 

forventninger til elever og forældrene. Hvis begge parter på baggrund heraf vurderer, at 

der kan etableres et frugtbart samarbejde, optages barnet umiddelbart herefter.   



Skolen bruger de første 3 måneder til at vurdere, om den nye elev falder godt til, bidrager 

positivt til klassens sociale og faglige liv, samt om klassen tager godt og ordentligt imod. Alt 

dette er forudsætning for, at eleven kan fortsætte på skolen og få en god oplevelse af 

skolegangen. 

 

Oprykning til næste klasse: 

Det er skolens faglige og pædagogiske vurdering, der er udslagsgivende for, om et barn 

kan rykke op til næste klassetrin efter hvert skoleår. Det er ligeledes skolens faglige og 

pædagogiske vurdering, der er udslagsgivende for, om et barn skal gå et klassetrin om 

eller springe et over. Der vil naturligvis være dialog med forældrene i alle tilfælde og 

derudover med børnehaven i tilfælde, hvor et 0. klasses barn ikke er skolemodent (læs på 

hjemmesiden om skolemodenhed). 

 

  

 

 

  

 


