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Befordring til specialskole i anden kommune
Om frit skolevalg og kørsel til specialskole
Spørgsmål:

af en autis mediagnos e, forts at kan få gratis
s kolebefordring, når I flytter til jeres nye hus i en
anden kommune. I bekendtgørels en om
folkes kolens s pecialundervis ning og anden
s pecialpædagogis k bis tand § 16 s tår der, at
”flytter en elev, der får s pecialpædagogis k bis tand
til en anden kommune, s kal kommunalbes tyrels en
s ørge for, at kommunalbes tyrels en i den anden
kommune s nares t og inden for fire uger fra
flytningen underrettes . Underretningen s kal
indeholde en rapport over den gennemførte
s pecialpædagogis ke bis tand.
Kommunalbes tyrels en i den tilflyttende kommune
s kal tage kontakt med elevens forældre med
henblik på forts at bis tand”. Du kan læs e den fulde
bekendtgørels e på Rets information.

Hej
Min 9-årige datter går i en s pecialklas s e, s om hun
er blevet vis iteret til, da hun har en
autis mediagnos e. Vi har nu købt et hus 20
kilometer herfra i en anden kommune. Jeg vil hels t
ikke have, at min datter s kal s kifte s kole, da dette
ikke vil være godt for hende. Kan hun blive bevilget
kørs el til s in nuværende s kole, hvis vi flytter til en
anden kommune?
Venligs t, M

S va r :
Kære M

A f kommentarerne til folkes koleloven § 36 fremgår
det, at ”hvis forældre til børn med

Tak for din mail. Du vil gerne vide, om din datter på
9 år, der er elev i en s pecialklas s e på grund
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behov for s pecialundervis ning øns ker barnet
optaget i en s kole i en anden kommune i henhold
til bes temmels erne om det frie s kolevalg, s kal
henvis ningen til s pecialundervis ning foretages
efter pædagogis k-ps ykologis k rådgivning i
kommunen. Bopæls kommunens vis itation af
barnet er bindende for s kolekommunen for s å vidt
angår undervis nings tilbuddets karakter. Dette
indebærer, at s kolekommunen ikke kan henvis e
eleven til et mere vidtgående tilbud end det
undervis nings tilbud, s om bopæls kommunen har
vis iteret barnet til”.
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kan forts ætte s in s kolegang
Venlig hils en
Forældrerådgivningen

Det betyder, at du førs t og fremmes t s kal kontakte
s koleforvaltningen i jeres kommune og bede dem
meddele den nye kommune, at I flytter til
kommunen. Meddelels en s kal indeholde en
kortfattet bes krivels e af den s pecialpædagogis ke
bis tand, jeres datter har modtaget indtil nu.
Herefter bliver I kontaktet af den nye kommune
med henblik på etablering af forts at bis tand.
Jeres kommende bopæls kommune kan kræve, at
der foretages en ny pædagogis k ps ykologis k
vurdering (PPV) af jeres datter, for at kunne
vurdere hendes behov for s pecialundervis ning.
Hvis denne vurdering peger på, at hun har behov
for et mindre vidtgående tilbud end det, hun
modtager på s in nuværende s kole, kan jeres
kommende bopæls kommune afvis e at betale for
plads en på hendes nuværende s kole. Hvis de
vurderer, at hun har behov for et tilbud, det
matcher den s kole, hun går på nu, kan I gøre brug
af det frie s kolevalg. Dette gælder ogs å s elvom
kommunen s elv har en s kole, der kan matche jeres
datters behov.
I s kal dog være opmærks omme på, at I ikke
automatis k får dækket alle jeres udgifter til
trans port, hvis I benytter det frie s kolevalg til at
lade jeres datter gå på s in nuværende s kole.
Kommunen er kun forpligtet til at dække de
trans portudgifter, der måtte være, hvis jeres
datter havde benyttet en s kole i kommunen. Det
kan dog ogs å s ke, at jeres kommende
bopæls kommune har en s amarbejds aftale med
jeres nuværende kommune, og at den kommende
bopæls kommune vil vis itere jeres datter til den
s kole, hvor hun allerede går. Gør de det, s å s kal
kommunen ogs å s ørge for befordring.
Jeg håber, at I finder en løs ning, s å din datter
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