Principper for optagelse af elever på Gudenådalens friskole
Gudenådalens Friskole, er en Grundtvig/Koldsk friskole der bygger sit virke på;
1. Forpligtende fælleskab
2. Alsidighed
3. Ligeværdighed
4. Faglighed
5. Det Musisk/kreative
Se mere på www.gufs.dk under ”om skolen” > ”skolens profil”
Alle har mulighed for at indskrive deres barn på Gudenådalens Friskole. Det foregår ved at udfylde
og indsende indskrivningsblanket, som findes på hjemmesiden www.gufs.dk under ”optagelse”.
I vedtægterne §2 stk. 4. står der følgende om størrelse:
 95 elever i alt i BHK – 6. klasse med en jævn fordeling på årgangene
 60 elever i alt i overbygningen 7. – 9. klasse.
Fordelingen vurderes ud fra pædagogiske overvejelser. Bestyrelsen kan tillade afvigelse fra
ovenstående tal. Søskende til elever i skolen har fortrinsret ved optagelse og det tilstræbes, at børn
fra vores børnehave, Gudenådalens Fribørnehave, kan optages efter ønske. Optagelse til børnehaven
og børnehaveklassen, er uafhængige af hinanden. Hvis man ønsker sit barn optaget i skolen,
allerede ved indskrivning i Børnehaven, er det vigtigt at tilkendegive dette på
indskrivningsblanketten.
Vi tager derudover udgangspunkt i, at de børn der har været skrevet op i længst tid, har mulighed
for optagelse først.
Principperne for optagelse er herefter følgende rækkefølge:
1. Børn der i forvejen har søskende på skolen
2. Børn der har stået længst tid på venteliste
A. Optagelse i børnehaveklasse:
Vi ønsker at tilstræbe, at alle der går i Gudenådalens Fribørnehave, også har mulighed for at få en
plads på skolen. Der er dog ikke garanti for en plads i skolen, da de ovenstående principper gælder.
I et tæt samarbejde med børnehaven søges at optage det antal børn i børnehaven, således at det
kommer til at passe med pladserne i skolen, men da der kan være uforudsete hændelser, kan det
ikke lade sig gøre 100 % hvert år (Det kan f.eks. være søskende, der ikke har været kendt på
ventelisten, men som automatisk har en plads, jvf. principperne).
Alle der står på listen, til et efterfølgende skoleår, får primo oktober mulighed for at tilkendegive
om man fortsat ønsker en plads i børnehaveklassen, det efterfølgende skoleår. Derefter optages
elever, ud fra ovenstående principper og forældrene inviteres til et møde på skolen, hvor gensidige
forventninger, til at være elev og forældre til et barn på friskolen, foldes ud. Her vil såvel lærere,
som repræsentanter for bestyrelsen være til stede. Det er vigtigt at man vil indgå forpligtende i
friskolefælleskabet.
I foråret inviteres til ”lege skoledag i næste skoleår”, hvor de kommende elever møder deres
klassekammerater. Forældre er meget velkomne til at deltage på denne dag.
Når man er optaget på Gudenådalens Friskole, er det til hele forløbet fra 0. – 9. kl.
Ønsker man ikke 9. kl. skal dette afmeldes senest 1. februar, inden start i 9. kl.

B. Optagelse i 8. og/el. 9. klasse
Elever der kommer fra andre friskoler, kan optages på Gudenådalens Friskole. Indskrivning foregår
ved at udfylde og indsende indskrivningsformular, der findes på www.gufs.dk under ”optagelse”.
Elever fra andre skoleformer kan også optages på Gudenådalens Friskole, men vi opfordrer til, at
man kommer på besøg, får en rundvisning og en fortælling om Gudenådalens Friskole, inden man
tilmelder sit barn. Det er vigtigt at man ved hvilken skole man har valgt til sit barn. På
Gudenådalens Friskole forventer vi ikke kun noget af det enkelte barn, men også af forældrene, som
skal ville fællesskabet og de opgaver der er forbundet dermed.

C. Optagelse midt i skoleåret og i andre årgange end de nævnte
Inden indskrivning foretages, laves en aftale om besøg og rundvisning på skolen. (Dette såfremt der
er plads! Man er dog velkommen til at få en rundvisning, også selvom der ikke skulle være en
aktuel plads.)
Hvis man beslutter sig for, at lægge billet ind på en plads, så foregår det på følgende måde:
 Der indkaldes til et fælles forventnings-, afklaringsmøde med deltagelse af forældre (og evt.
eleven – aftales), repræsentanter fra bestyrelsen, klassens lærer(e) og skoleleder.
 På mødet kommer vi omkring det, at være friskole elev, og det at være forældre til et
friskolebarn.
Hvis begge parter fortsat synes at det er en god ide, at eleven begynder på skolen, vil der
efterfølgende være en gensidig prøveperiode på 3 uger. Det vil sige at såvel ansøger (elev og
forældre), som skolen, efter de 3 uge, kan tage stilling til, om det fortsat er en god ide.
Prøveperioden er en ”forsikring” for begge parter, men naturligvis arbejder vi altid på, at det skal
lykkes. Det er meget sjældent at prøveperioden ender med at vi skilles. Udgangspunktet er
naturligvis, som nævnt, at alle arbejder på at det bliver en god oplevelse for den nye elev og at
han/hun føler sig velkommen og godt taget imod, med henblik på at blive en permanent del af
fællesskabet. Fokus i hele denne proces er, hvad der er bedst for barnet/eleven og fællesskabet.
Derefter er eleven, og familien, en del af fællesskabet på Gudenådalens Friskole ogFribørnehave.
Når en elev er optaget på Gudenådalens Friskole, er forældrene automatisk en del af
forældrekredsen og har stemmeret m.m. til generalforsamlingen.
Særlige forhold (gælder alle optag.)
Hvis der er særlige vilkår for barnet, er det vigtigt at skolen orienteres om dette ved indskrivning,
således at der kan tages de nødvendige hensyn. Hvis der tale om helt særlige udfordringer for en
elev, som vi ikke vurderer at kunne løfte pædagogisk forsvarligt, forbeholder vi os retten til ikke at
optage en elev.
Tvivl ved optagelse
Bestyrelsens afgørelser om optagelse/ikke optagelse, kan ikke ankes.
Gudenådalens Friskole, Bjerring Hede 13 B, 8850 Bjerringbro, tlf. 86 68 25 82
www.gufs.dk E-mail: kontor@gufs.dk

