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Vedrørende regler for indskrivning til skolestart 

Kære medlemmer af skolebestyrelsen. 

Vi skriver med ønsket om, at I vil diskutere de nuværende regler for indskrivning til skolestart.  

Vores håb er, at der ved Helsingør Skole fremover gives pladsgaranti til børn med indskrevne søskende i samme 

afdeling. 

Vi er selv forældre til et barn på Skolen i Bymidten, og har to mindre børn, som vi ønsker kan dele hverdag, 

lærerteam, traditioner og skolevej med deres storebror. Vi bor under 1,4 km fra skolen, men vi forstår på vores 

netværk, at Helsingør Skole i modsætning til andre skoler i kommunen (også med flere afdelinger) ikke giver 

søskendegaranti til samme afdeling.  

Vi mener, det vil være hensigtsmæssigt at give søskendegaranti til samme skoleafdeling, da: 

• afdelinger fra et børne- og forældreperspektiv opfattes som separate skoler, da de er liggende på forskellige 

matrikler, med forskellig pædagogisk ledelse og personale.  

• En af de store udfordringer i folkeskolen er at skabe tryghed og det nære i det store.  

 

Helsingør Kommune børne- og ungepolitik peger netop på at ville sikre en bedre helhed og sammenhæng, 

særligt i overgange. At træde ind i det skolemiljø, som du har taget del i som søskende, med kendte ansigter 

og fysiske rammer skaber sammenhæng og tryghed! 

 

• Familier hjælpes i den daglige logistik, når søskende enten kan følges trygt på skolevejen eller bringes og 

hentes på samme matrikel.  

• Børn, der oplever flytning grundet fx skilsmisse eller andet skelsættende, kan sikres, at de kan dele skoleliv, 

traditioner mm med deres søskende uagtet ny adresse.  

• Det kendskab og engagement en familie over år opbygger til skolen kan omsættes til en ressource – for 

skole-hjem samarbejde, for klassens socialliv, aktivitet i bestyrelsesarbejde mm.  

Vi ved, at Helsingør Skole råder over to velfungerende afdelinger. Vores tilvalg af den ene skole var aldrig et fravalg 

af den anden: vi var boligsøgende i Helsingør ved tidspunkt for indskrivning og kiggede da på boliger tættest på 

Skolen i Bymidten. Men vi tænkte aldrig på, at vi kunne risikere at vores børneflok ikke kan dele skoleliv. Moderne 

familieliv er i forvejen udfordret af at være opdelt og med meget tid adskilt.  

Espergærde Skole illustrerer deres regler for indskrivning i denne video, måske kan det bruges i en diskussion af 

alternativer til de gældende regler: https://www.youtube.com/watch?v=F1sKs-C-MAs  

Tak for jeres tid!  
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