Fra: Marianne Hoff Andersen <mhand@faxekommune.dk>
Dato: 19. december 2018 kl. 09.38.33 CET
Til: "'
Cc: Rikke Westergaard <rwest@faxekommune.dk>
Emne: Svar på spørgsmål stillet på Byrådets møde den 13. december 2018
Til Svend Åge Hansen
Du stillede på Byrådsmødet den 13. december 2018 følgende spørgsmål:
”Kan det være rigtigt at herboende børnefamilier, på anmodning om at få indskrevet børn i 0.
klasse, er blevet henvist til anden skole, fordi der ikke var ledige pladser og man havde lovet
Permatopia, at de skulle have første ret? Kan det være tilfældet?”
Center for Børn og Undervisning har undersøgt sagen, og hverken afdelingsleder på Østskolen,
afdeling Karise eller skoleleder Østskolen kan genkende, at der er henvist til anden skoleafdeling på
grund af Permatopia-beboere skulle have førsteret.
Derudover er der intet retsligt grundlag for en afvisning med denne begrundelse. Der fremgår
følgende af styrelsesvedtægten:





Der er ikke i styrelsesvedtægten nogen bestemmelser eller hensigtserklæringer om, at der
skal reserveres pladser på beboere i Permatopia.
Det fremgår af styrelsesvedtægten, at klassedannelsen sker primo februar i Center for Børn
& Undervisning på baggrund af de indskrevne elever, jf. Faxe Kommunes principper for
klassedannelse og principper for klasseplacering.
Det fremgår af styrelsesvedtægten, at der ultimo februar udsendes besked til forældre om,
hvilken skoleafdeling deres barn er optaget på.

Center for Børn og Undervisning oplyser endvidere, at klassefordelingen for skoleåret 2019/2020 pt.
ikke færdig. Der er på nuværende tidspunkt indskrevet 20 elever, der ønsker at starte i 0. kl. på
afdeling Karise til sommer. Der er dermed stadig ledige pladser.
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Dine personoplysninger passer vi godt på
Har du som borger kontaktet mig i min egenskab af direktør kan du læse om, hvordan dine
personoplysninger bliver håndteret, og hvilke rettigheder du har: Læs om dine rettigheder her
Hvis jeg videresender din henvendelse til besvarelse i den relevante afdeling, vil du i stedet
modtage orienteringen fra dem.

