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Rammer for administrativ varetagelse af tilflyttergaranti og 
klasseindskrivning 
 
Dette notat beskriver den administrative forståelse og varetagelse af styrelsesvedtægtens 
bilag 3 vedr. indskrivning og optagelse af elever samt valg af skole (specifikt tilflyttergaranti og 
klassedannelse). 
 
I relation til tilflyttergaranti vedtaget af Byrådet d. 23.09.21 arbejder administrationen ud fra 
følgende: 
 
Hvad er en tilflytter?:  

- En tilflytter er en elev, der er flyttet til et skoledistriktet fra en anden kommune. 
Skoledistrikt defineres ud fra de tidligere gældende distrikter, jf. beslutning i Byrådet 
23.09.22.  

- En elev, der tidligere har modtaget specialpædagogisk bistand og nu skal indskrives i 
almenklasse har samme rettigheder som en tilflytter. Visiteringen kan dog medføre en 
anden skoleplacering end den lokale skole, hvis en anden placering vurderes fagligt 
at være afgørende for elevens mulighed for inklusion. Den samme mulighed gør sig 
gældende i forbindelse med visitering til midlertidige mellemformstilbud i den almene 
skole. 

 
Hvornår tæller en tilflytter som en elev i klassen? 

- Det gør eleven fra den dag, der er foretaget en administrativ indskrivning af eleven i 
skolen. Denne indskrivning forudsætter igen, at eleven har registreret 
folkeregisteradresse til en adresse i det pågældende skoledistrikt. Skoledistrikt defineres 
ud fra de tidligere gældende distrikter, jf. beslutning i Byrådet 23.09.22  

- Det betyder, at flytter en elev folkeregisteradresse pr. 1/5, kan eleven indskrives i skolen 
pr. 1/5. Eleven tæller pr. 1/5 som elev i klassen. Har forældrene henvendt sig til skolen 
og ønskes optagelse allerede 1/4, tæller eleven ikke med  

- Ved dannelse af børnehaveklasser er der fastsat en dato for indskrivning. Tilflyttende 
elever efter denne periode indgår ikke i klassedannelsesprocessen, men er ligeledes 
omfattet af tilflyttergarantien. Antallet af børnehaveklasser fastsættes, så eleverne har 
mulighed for at blive optaget på den skole, de bor tættest på vurderet ud fra de 
tidligere gældende skoledistrikter 

 
Hvad betyder formuleringen om, at der oprettes en ekstra klasse ”kommende skoleår”?  

- Jf. folkeskoleloven paragraf 14a starter et skoleår 1. august. Det ”kommende skoleår” 
er derfor det skoleår, der starter 1. august efter et igangværende skoleår 

- Det betyder, at indskrives en tilflyttende elev som nr. 30 i klassen den 1. februar 2023 
(skoleåret 2022/23), oprettes en ekstra klasse pr. 1. august 2023 (skoleåret 2023/24). Jf. 
folkeskolelovens paragraf 17 kan der optages op til 30 elever i en klasse i et skoleår, 
uden at der skal oprettes en ekstra klasse. Kompetencen til at optage elev nr. 29 og 30 
er placeret hos skolelederen, jf. Byrådets beslutning 23.09.21.   

 
Hvad hvis der flytter en elev til en skole, som udgør klassens elev nr. 31? 
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- Hvis en tilflyttende elev kommer som nr. 31 i et skoleår udløses en ekstra klasse i det 
indeværende skoleår. Budgettet til den ekstra klasse tildeles skolen. Skal klassen 
oprettes i perioden 1. august-31.december dækkes skolens udgifter med 5/12 af 
beløbet for en klasse. Skal klassen oprettes i perioden 1. januar-sommerferie dækkes 
skolens udgifter med 7/12 af beløbet for en klasse.  

 


