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På Friskolen i Viborg er alle velkomne!  
 
Vi tager os god tid til en dialog inden et evt. skoleskifte. Vi forventer derfor, at I har læst om skolens 
værdier på hjemmesiden. 
 
Indskrivning af børn til både kommende børnehaveklasser (hold 0) samt eksisterende hold kan ske 
løbende. 
 
Vi har ét spor i 0. – 9. klasse (vi kalder det for hold i stedet for klasser), hvor der på hold 0 til hold 5 er 
ca. 20 børn og på hold 6 til hold 9 er ca. 23 børn. 
 
Procedure for kommende hold 0 (børnehaveklasse): 
 
Ultimo august (året før skolestart) vil Friskolen behandle de indkomne henvendelser og invitere til 
optagelsessamtale. 
Udvælgelsen af børn til hold 0 sker efter følgende kriterier: 

• Søskendefordel samt ansattes børn 

• Ligelig fordeling af køn 

• Helhedsvurdering af barnet samt gruppens sammensætning 
 
Familien opkræves herefter 1. rate af skolepenge (p.t. 1.500 kr.) som bekræftelse på ønsket om en 
plads. Når dette er betalt, er barnet sikret en plads. Beløbet returneres ikke, hvis barnet alligevel ikke 
starter på skolen. 
 
I efteråret (året før skolestart) inviteres forældre til de indmeldte børn til informationsmøde, hvor vi vil 
orientere om skolens hverdag, værdier, forventninger til børn og forældre mv., og det vil være muligt 
at møde de øvrige forældre. Her planlægges ligeledes forældreråd samt sociale arrangementer. 
I marts afholdes 2 besøgsdage for børnene. 
Inden sommerferien udsender skolen sommerbrev til de kommende familier på hold 0 med praktiske 
informationer, skoleopstart, mv. 
 
Hvis familien ikker er kontaktet ultimo oktober året før skolestart, kan vi desværre ikke tilbyde jeres 
barn en plads på det kommende hold 0. 
Hvis der skulle blive en ledig plads efterfølgende, vil skolen kontakte familier, som fortsat er 
interesserede i en plads. 
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Procedure for igangværende hold: 
 
Vi henvender os til jer, hvis vi har mulighed for at tilbyde jeres barn en plads. Vi inviterer forældre og 
barn til en rundvisning/samtale med ledelsen. Her vil I høre nærmere om skolens hverdag og værdier. 
Der kan evt. anmodes om skoleudtalelse fra tidligere skole. 
 
Hvis begge parter er enige om at indgå et skolesamarbejde, aftales to besøgsdage, hvor barnet prøver 
at gå i skole på Friskolen i Viborg.  
I umiddelbar forlængelse herefter aftaler forældre og ledelse, om et skoleskift skal finde sted. 
 
 
Generelt: 
 
Bliver der ikke plads på den ønskede årgang, går I automatisk videre til ventelisten for det næste 
skoleår. Vi beholder jer på ventelisten. 
 
Vi optager elever løbende, og ikke kun ved starten af skoleåret. 
 
Hvis det takkes ”nej tak” til en plads på Friskolen i Viborg, slettes barnet fra ventelisten. 
 
Der sendes løbende (min. en gang årligt) en e-mail til forældrene. Denne mail 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 sørge for, at kontaktoplysningerne, herunder e-mail, tlf.nr. 
er opdaterede. Dette sker ved at logge på via linket igen. 
 
Der gives ved indskrivning tilladelse til, at skolen må opbevare personlige oplysninger i det tidsrum, 
eleven står på venteliste og går på skolen. Se i øvrigt oplysninger om skolens behandling af persondata 
på hjemmesiden. 
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