
 

 

 

 
 

 

Pædagogik, Undervisning 

og Fritid 

Grøndalsvej 2 

8260 Viby J 

 

Sagsnummer  

14/011464 

 

 

Sagsbehandler: 

Lone Deleuran 

 

Telefon: 

 8940 4713 

 

 

E-post: 

lonie@aarhus.dk 

 

 

www.aarhuskommune.dk 

 

 

 

 

Til  

 skoleledelsen 

 på Tilst Skole 

 

 

 

 

 

Den 30. november 2021 

 

 

 

Skolen har ansøgt om suspension af det frie skolevalg for skolens 

8. årgang. 

 

Vi har vurderet skolens ansøgning i henhold til folkeskolelovens § 36, 

stk. 3 og finder, at der foreligger en pædagogisk begrundelse for at 

8. årgang har behov for særlig ro og stabilitet i en periode. 

 

Det kan derfor meddeles, at der for skolens 8. årgang bevilges su-

spension af det frie skolevalg i perioden fra og med dags dato til ud-

gangen af maj måned 2022.  

 

Det kan oplyses, at der jævnfør byrådets beslutning maksimalt kan 

gives bevilling for et halvt år. Hvis I senere i forløbet vurderer, at der 

eventuelt er behov for en forlængelse af bevillingen, kan skolen frem-

sende en ny begrundet ansøgning herom til Pædagogik, Undervisning 

og Fritid (PUF).  

 

Det forudsættes, at der fra skolens side fortsat tages hånd om pro-

blematikkerne på årgangen, samt at skolen kontakter PUF, hvis I øn-

sker suspensionsbevillingen ophævet inden periodens udløb.  

 

Vi skal desuden erindre om, at suspension af det frie skolevalg alene 

gælder for den pågældende årgang, og for elever, som søges optaget 

på skolen jævnfør reglerne om frit skolevalg. Suspensionen fra det frie 

skolevalg gælder således ikke tilflyttere til skolens distrikt og udslus-

ning af distriktselever fra modtagelsesklasse, da disse elever jævnfør 

folkeskoleloven fortsat har krav på optagelse. Der må desuden ikke 

ske afvisning af elever afhængig af den enkelte elevs forudsætninger 

eller lignende. 
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Der gøres særligt opmærksom på, at skoleskiftsansøgninger, der er 

modtaget før dags dato, ikke er omfattet af suspensionsbevillingen. 

Der skal derfor tages stilling til disse ansøgninger jf. de gældende by-

rådsbesluttede regler om ledig plads på årgangen. 

 

Suspensionsbevillingen for årgangen skal desuden fremgå af skolens 

hjemmeside, så bl.a. forældre har mulighed for at se hvor der for øje-

blikket ikke er mulighed for optagelse. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lone Deleuran 


