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Interesserede er altid velkommen til en uforpligtende rundvisning på friskolen.

Indskrivning på Herborg Friskole kan kun ske ved forudgående rundvisning og orientering
om friskolens skoletilbud. Kan foregår efter aftale med skoleleder. Ønskes en plads på
friskolen udfyldes blanketten til opskrivning på venteliste, som sendes på mail til
kontor@herborg-friskole.dk. Kan udfyldes når som helst. Det forventes, at interesserede
forældre orienterer sig på skolens hjemmeside inden rundvisning.
Indskrivning til 0. klasse
I efteråret før skolestart inviteres forældre, der har været på rundvisning og som står på ventelisten til samtale om
skolens værdier og gensidige forventninger til samarbejdet. Til mødet drøftes også overlevering fra barnets
børnehave. Mødet er uden børn.
Efterfølgende fremsender friskolen svar om, hvorvidt barnet kan tilbydes en plads på friskolen og forældrene og
barnet inviteres til indskrivningsbesøg på friskolen i begyndelsen af januar. Her udfyldes indmeldelsespapirerne og
forældrene informeres om overgangen fra børnehave til skole.
Indmeldelsesgebyr skal være betalt før uge 7 og herefter går processen med overgang fra børnehave til skole i gang.

Indskrivning/skoleskifte
Herborg Friskole kan optage elever fra andre skoler, såfremt friskolen vurderer, at et skifte til Herborg Friskole vil
være en god løsning for den pågældende elev samt friskolen som helhed. Afgørelsen beror på en grundig vurdering –
både ud fra den pågældende elevs situation samt den klasse, eleven ønsker plads i. Herborg Friskole vil derfor som
standard bede om oplysninger fra elevens nuværende skole.
Vurderer Herborg Friskole, at elevens behov og forældrenes ønske om skoletilbud kan imødekommes inden for
skolens rammer, inviteres forældre - og evt. elev - til en rundvisning og samtale om skolens værdier og gensidige
forventninger til samarbejdet.
Ønsker forældrene herefter fortsat en plads på Herborg Friskole, kan denne tildeles.

Overordnede optagelseskriterier
•
•
•
•
•

Herborg Friskole er et skoletilbud for elever og familier, der deler friskolens værdier og holdninger
Familier med børn på friskolen eller i friskolens børnehave inviteres først til indskrivnings-samtale
Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem køn i klassen
Ligeledes tilstræbes, at lokale familier har fortrinsret
Friskolen har begrænsede kompetencer ift. at undervise børn med behov for ekstra støtte og særlige behov

