Ventelistepolitik Trelleborg Friskole
For opskrivning på Trelleborg Friskoles venteliste gælder følgende bestemmelser:












Søskendebørn vil altid blive prioriteret – altså søskende som deler folkeregisteradresse – hvis
der er plads i en given klasse.
En elev er først skrevet på venteliste, når ventelistegebyret er betalt
Søskendeelever til kommende 0. klasse skal også skrives på venteliste, men betaler ikke
ventelistegebyr.
Kontorpersonalet holder styr på ventelisten, og det er altid muligt at få oplyst hvilket nummer
man har på ventelisten – dette dog med forbehold, da fx søskendebørn kan ændre rækkefølgen.
Selvom enkelte klasser ikke er fyldt, kan lærerteamet i nogle tilfælde vælge, at der ikke skal
flere elever i klassen
Selvom der er en bestemmelse om 18 (indskoling) 20 (mellemtrin) og 22 (udskoling) ifht
elevtal, er skolen normeret til 180 elever, og der tages ikke flere ind. På længere sigt betyder det
18 i hver klasse.
Det understreges, at der kan være forhold omkring en elev på venteliste, som gør eleven ikke
bliver optaget på Trelleborg Friskole. I sådanne tilfælde meddeles dette forældrene. Det
tilstræbes, at der er en ligelig fordeling mellem køn. Der kan i særlige tilfælde også siges nej til
søskendebørn, hvis der er særlige begrundelser for dette. Der kan ligeledes siges nej til
søskendebørn i 0. klasse, hvis 0. klasselæreren i samråd med børnehaven kan se særlige
udfordringer. Alle disse forbehold skal ses i lyset af skolens ressourcer til støtteforanstaltninger
og AKT-tildeling.
Inden prøveuge eller optagelse skal forældre og elev have været til møde og rundvisning på
Trelleborg Friskole, hvor de modtager relevant information vedr. skoleåret, hverdagen og det
pågældende trin (indskoling, mellemtrin, overbygning). Herefter aftales en prøveuge – i særlige
tilfælde 14 dage. Både skole og forældre har ret til at sige nej tak efter prøveperioden. Det er
skolen der bestemmer hvornår der er prøveperiode.
Inden møde og rundvisning skal forældrene informere om faglige og sociale forhold hos eleven.
Skolen har ligeledes mulighed for at bede om dokumentation (elevplaner, testresultater,
udtalelser mv) fra elevens aktuelle skole.
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