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2.2. Frit skolevalg 

Folkeskoleloven giver mulighed for frit skolevalg inden for og over kommunegrænser. Det 

betyder, at forældre har krav på optagelse af deres barn i en folkeskole i kommunen eller i en 

anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole.  

Elever, der bor i skoledistriktet, har et retskrav på at blive optaget i distriktsskolen. § 36,stk.2. 

 

 

Skolelederen kan ikke afvise et barns optagelse ud fra en pædagogisk vurdering.  

Inden for de mål og rammer som byrådet har fastsat og inden for skolebestyrelsens principper 

træffer skolelederen alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever, herunder placering i 

klasse. 

 

Elever, der bor i skoledistriktet, har altid ret til at blive indskrevet i distriktsskolen.  

Byrådet har fastsat følgende retningslinjer for frit skolevalg ved optagelse af elever i Næstved 

Kommunes folkeskoler: 

A. Af hensyn til at skolen skal kunne optage tilflyttede elever i eget skoledistrikt, uden at 

dette medfører oprettelse af flere klasser på skolen, optages ikke elever, der er 

bosiddende uden for skoledistriktet, hvis der i forvejen er 24 elever eller flere i klassen.  

 

Fra marts 2022 gælder følgende for Susåskolen afdeling Holsted: Der optages ikke 

elever, der er bosiddende uden for skoledistriktet, hvis der i forvejen er 22 elever eller 

flere i klassen. 

B. Ved optagelse af elever fra andre distrikter eller andre kommuner inden for rammen af 

24 elever, fastsættes følgende retningslinjer i prioriteret rækkefølge: 

 a.  Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner 

 b.  Søskende til elever på skolen går forud for andre 

 c.  Den der har stået længst på ventelisten optages efter "Først til mølle princippet"  

 

Skolerne opretter venteliste inden for rammen af 24 elever og afsnit B anvendes.  

Elever kan skrives på venteliste til en anden skole end distriktsskolen fra den dato, eleven 

bliver indskrevet i 0. klasse. 

 

Byrådet kan i ganske særlige tilfælde træffe beslutning om suspension af det frie skolevalg jf. 

folkeskoleloven § 36, stk. 3. Af § 40, stk. 2 fremgår, at beslutningen er underlagt 

delegeringsforbud. Af § 40 note 7 fremgår hvad ganske særlige tilfælde er.  
 


