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Giv forældrene magten til at udsætte
skolestarten
T idlig ere fik hver femte elev udsat skolestarten. I dag er det kun en ud af 15 børn – og det er
kommunen, der bestemmer.
I dis s e uger s ender mange forældre deres barn i
s kole for førs te gang. Det er med glæde og
forventning, at de fles te s ender deres 5-6-årige
børn afs ted i børnehaveklas s en. I nogle familier er
forventningens glæde des værre overs kygget af
bekymringer for, om barnet er s koleklar. Stod det
alene til forældrene, blev s koles tarten uds at et år
for nogle af børnene, fordi barnet endnu ikke er klar
til s kolens s trammere s truktur og krav.
Uheldigvis er det ikke forældrenes egen
bes lutning, om barnet er s koleklar. Loven s iger, at
barnet s kal begynde i s kole det år, at barnet fylder
6 år, og at kun kommunen (oftes t s kolelederen)
kan bes temme, om s koles tarten s kal uds ættes .
En lovændring i 2009 gjorde børnehaveklas s en
obligatoris k i folkes kolen. Samtidig blev
bes lutningen om, hvornår barnet s kal begynde i
s kole flyttet fra forældrene til kommunen.
I 2004 fik hver femte elev uds at s koles tarten. I
2017 var tallet knap s yv procent. Lovændringen
har alts å haft en ret volds om effekt, s om s kyldes ,
at s kolerne i dag s om hovedregel s iger nej til
s enere s koles tart.

børn s tarte et år s enere. Det er ogs å oplagt at
overveje, om der s kal ændres noget i s kolen, s å
s kolen er mere klar til at tage imod yngre børn i
børnehaveklas s en .
Skole og Forældre s er gerne, at forældre igen får
magten til at bes temme over tids punktet for
børnenes s koles tart. Vi ved fra henvendels er til
Skole og Forældres Forældrerådgivning, at der er
utallige års ager til at øns ke uds at s koles tart, fra
alder og modenhed til s ygdom og flytning.
Børnene er forældrenes . Vi kender vores børn, og
er vi i tvivl, s å s pørger vi om råd og vejledning hos
pædagogerne i barnets dagins titution, da de
kender barnet s om en del af børnefælles s kabet og
kender rammer og krav i s kolen.

Det er overhovedet ikke overras kende, at
børnehaveklas s eledere fortæller, at flere børn, der
begynder i s kole i dag, ikke er klar til de helt
grundlæggende krav til nye s kolebørn om at kunne
modtage en kollektiv bes ked og holde nogenlunde
s tyr på s ine egne ting.
Børnene er s impelthen yngre og ikke s å modne og
s elvhjulpne s om tidligere, alene fordi de begynder
tidligere i s kole end før.
Kort s agt er det s elvs kabte plager, når kommuner
og s koleledere brokker s ig over, at børn ikke er
nær s å s koleparate i dag, s om de var tidligere.
Som forældre vil vi dog gerne hjælpe kommuner og
s koleledere med at løs e problemet. Løs ningen er
s impel: Lyt mere til forældrene, og lad flere
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