II.2 Skoledistrikterne
§ 36. Et barn kan efter forældrenes anmodning, jf. § 54, indskrives i folkeskolen fra begyndelsen
af det kalenderår, hvor det fylder 5 år.
Stk. 2. Til hver skole hører et skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin. Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig, jf. dog stk. 3, § 3,
stk. 2, § 5, stk. 8, og § 22.
Stk. 3. Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer,
kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold til § 40, stk. 2. Det samme gælder,
hvis forældrene ønsker, at barnet skifter skole under skoleforløbet, herunder til distriktsskolen.
Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter retningslinjer fastsat af kommunalbestyrelsen i skolekommunen for,
hvilke børn der skal optages først.
Stk. 4. En elev, der er optaget i en skole, har ret til at fortsætte skolegangen i denne skole, jf. dog
§ 3, stk. 2, og § 22, medmindre der gennemføres ændringer i kommunens skolestruktur, eller eleven overflyttes til en anden skole i medfør af § 52. Dette gælder tillige elever, der flytter til en
anden bopæl under skoleforløbet.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmodning om optagelse skal indgives inden en
vis frist.
Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter regler om bopælskommunens betaling til skolekommunen, hvis forældrene benytter sig af valg af folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen, jf. stk. 3 og 4. Reglerne finder anvendelse, hvis kommunerne ikke indgår anden aftale
herom.
Stk. 7. Forældre har krav på, at deres barn optages i en skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 4, ved
den skole, hvor barnet er optaget, hvis der er etableret en skolefritidsordning og der er plads i
denne. Tilsvarende krav har forældre, hvis barn er optaget i distriktsskolen efter stk. 2 eller forbliver i en folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen. Undervisningsministeren fastsætter regler om bopælskommunens betaling til skolekommunen, hvis barnet optages i en skolefritidsordning ved den valgte skole, jf. stk. 3 og 4. Reglerne finder anvendelse, hvis kommunerne
ikke indgår anden aftale herom.

Oversigt over skoledistrikter i kommunen.
Kort med detaljerede oplysninger om skoledistrikter og tilhørende vejnavne- og numre findes på
kommunens hjemmeside.
http://www.ringsted.dk/Borger/BornUngeOgFamilie/Undervisning/FolkeskolerOgSFO/Skoledistri
kter.aspx
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Bemærkninger
1) Campusskolen er distriktsskole for 7.-9. årgang for eleverne på Valdemarskolen, Dagmarskolen og Nordbakkeskolen.
2) Byskovskolen er distriktsskole for 0.-9. årgang for egne elever og Kildeskolens 7.-9. årgang.
3) Vigersted skole er distriktsskole for 0.-9. årgang for egne elever og Søholmskolens 7.-9.
årgang.
4) Campusskolens 10. klassecenter dækker hele kommunen.
5) Der kan i forbindelse med den årlige indskrivning foretages mindre distriktsændringer af
Børne- og Undervisningsvalget.
6) Ringsted Kommune er distriktet for skolefritidsordningerne.
I Ringsted Kommune er der frit skolevalg inden for og over kommunegrænsen. Det betyder, at
forældre kan ønske deres barn optaget på en anden skole end distriktsskolen. Optagelsen på
anden skole end distriktsskolen forudsætter, at barnets optagelse ikke medfører dannelse af en
ekstra klasse.
Antallet af klasser dannes som udgangspunkt efter elevtallet i skolens distrikt.
Idet Ringsted Kommune er en tilflytningskommune og for at sikre, at skolerne kan rumme tilgang af elever fra eget skoledistrikt inden for rammerne af en maksimal klassestørrelse på 28
elever - kan der ikke optages elever fra andre kommuner og distrikter i en klasse, såfremt klassen overstiger 24 elever. I kommunens særlige vækstområder kan der ikke optages elever, såfremt klassen overstiger 22 elever.
Den maksimale klassestørrelse offentliggøres inden d. 1. december for det kommende skoleår.
Hvis der er flere elever fra andre skoledistrikter eller andre kommuner, der ønsker optagelse på
skolen end den har plads til oprettes en venteliste. Man kan tidligst optages på ventelisten ved
skoleindskrivning.
De elever, som er optaget på ventelisten, optages i skolen efter følgende kriterier:
1. kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
2. børn der i forvejen har søskende på skolen,
3. anciennitet på ventelisten
4. nærmere boende går forud for fjernere boende.
Vælger forældrene, at lade deres barn blive optaget på en anden skole end grunddistriktsskolen, betaler Ringsted Kommune ikke transportudgifterne. I 8. - 9. klasse udstedes der buskort til
elever, der ikke går på distriktsoverbygningsskolen svarende til det buskort, de ville få udstedt
til distriktsskolen. I 10. klasse udstedes der buskort til elever efter gældende kilometer afstand.
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