
 

 

Optagelsesprocedure ny 7.i, ny 7.d og eksisterende 7abc til skoleåret 2019-20 

Informationsmøde tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 17.15 – 19.15 

Efter informationsmødet er optagelsesproceduren følgende: 

Vi starter med samtaler og optagelse til 7.i 

SPØRGESKEMA SKAL VÆRE SKOLEN I HÆNDE SENEST 2. NOVEMBER KL. 12.00. 

KUN ELEVER, SOM HAR RETURNERET SPØRGESKEMA FÅR INVITATION TIL 

SAMTALE. ØVRIGE FORBLIVER PÅ VENTELISTEN TIL 7.d samt 7abc. 

• Uge 45  

På baggrund af de modtagne spørgeskemaer udsendes invitation til samtale til 

de første 25 på ventelisten, som opfylder kravene, efter følgende kriterier: 1) 

Elever i nuværende 6. klasser på SJS 2) Elever på ventelisten, jf. 

opskrivningsprioritet (katolikker – søskende – opskrivningsdato). 

 

• Uge 46 - 47 - 48 

Samtaler holdes af afdelingssouschef Carina Thamsen og lærer Geraldine 

Minshall. På samtalen deltager både elev og forældre. 

• November/december 

Når alle samtaler er afholdt og såfremt det bliver besluttet at jeres barn skal 
starte hos os, vil I modtage et tilbud om optagelse i 7.i fra august 2019. For at 
sikre pladsen skal I indbetale et depositum svarende til første måneds 
skolepenge. Det vil alt sammen fremgå af tilbuddet.  

Forældre til elever i vores nuværende 6. klasser, skal være opmærksomme på, at 
indbetaling af depositum til en plads i 7.i pr. 1. august 2019, samtidig betragtes som 
en udmeldelse fra den nuværende 6. klasse pr. 31. juli 2019.  

  



 

Herefter starter Indskrivning til ny 7.d og kommende 7abc  
 
I januar 2019 sender vi invitation til samtale vedrørende optagelse i ny 7.d samt ledige 
pladser i kommende 7abc. Invitation sendes til børn på ventelisten, som ikke har fået 
plads i 7.i jf. opskrivningsprioritet.   
 
Uge 4 – 5- 6  
Samtaler holdes af Afdelingssouschef Carina Thamsen. På samtalen deltager både elev 
og forældre. 

• Uge 7 
Når alle samtaler er afholdt og såfremt det bliver besluttet at jeres barn skal starte 
hos os, vil I modtage et tilbud om optagelse i kommende 7abcd fra august 2019. For 
at sikre pladsen skal I indbetale et depositum svarende til første måneds 
skolepenge. Det vil alt sammen fremgå af tilbuddet.  
 

• Børn på ventelisten som ikke i første omgang får plads, forbliver på ventelisten til 7. 
årgang eller et senere klassetrin. Får vi ledige pladser bliver I kontaktet. 

Velkomstmøder og besøgsdage 
 
Velkomstmøde for 7.i og 7.d afholdes 4. juni 2019. Invitation udsendes i maj. 
 
Besøgsdage i kommende 7abc afholdes i juni måned. Invitation udsendes i maj. 
 


