Bakkeskolen
Seestvej 6-8, Seest
6000 Kolding
Telefon 79 79 79 50
E-mail bakkeskolen@kolding.dk

Ansøgning om ekstraordinær fritagelse for undervisning
Undertegnede______________________________________________________
Forældres navn

ansøger hermed om at ______________________________________________
Elevens navn og klasse

fritages for undervisning på Bakkeskolen i tidsrummet:
____

dag den ___

/___

201_ til ____

dag ___

/___

201_

Årsagen til fravær:

Vi er indforstået med at overtage undervisningsforpligtelsen i oven-nævnte
periode – samt at medvirke til, at barnet fremadrettet opfylder
undervisningsforpligtigelsen jf. folkeskolelovens § 34 og § 35 (klik på link eller se
nederst/ bag på udskrift).

Dato:_______

_____________________________________________
Hjemmets underskrift

Skolens kommentar:

Skemaet skal udfyldes ved planlagt fravær over 3 dage og afleveres på skolens
kontor. Kopi med skolens påtegning hjemsendes med eleven.

Folkeskoleloven §34 og §35
§ 34. Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli ved
afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det kalenderår, hvor
barnet fylder 17 år eller har afsluttet uddannelse, der er ligestillet med grundskolen, jf. § 33, stk. 2-7.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke, jf. § 54, godkende, at et barns
undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Godkendelsen
kan betinges af, at barnet optages i en børnehave.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelserne i stk. 1 og § 3, stk. 1, af pædagogiske grunde beslutte, at der skal
gøres brug af individuel optagelse baseret på barnets alder (rullende skolestart) i aldersintegrerede klasser efter § 25, stk. 7.
Uanset beslutning om rullende skolestart skal det enkelte barn efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, optages ved skoleårets
start. Beslutning efter 1. pkt. træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.
§ 35. Forældremyndighedens indehaver eller den, der faktisk sørger for barnet, skal medvirke til, at barnet opfylder
undervisningspligten, og må ikke lægge hindringer i vejen herfor.

