
 

 

Søknad om utsatt eller fremskutt skolestart skoleåret _______  

 
Søknadsfrist 15. januar  

 
Vi søker om utsatt skolestart for vårt barn (kryss av):  

 

Vi søker om fremskutt skolestart for vårt barn (kryss av):  
 

Barnets navn:  

 

Født:  

Barnet er innmeldt ved (skole):  

 
Barnet har nå plass i (barnehage):  
 
Mors navn: 
 

Telefon: 

Mors adresse: 
 
Fars navn: 
 

Telefon:  

Fars adresse:  
 

 
Begrunnelse for søknaden  
Momenter som kan være av betydning i  forhold ti l  framskutt skolestart kan være at barnet er født 

tidlig på året (5 år før 1. april), er sosialt moden, er fysisk stor, har sterke intellektuelle forutsetninger 
og i  det hele tatt er klar for å begynne på skolen. Det skal imidlertid mye til  før Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste anbefaler at barnet begynner på skolen et år før tiden. Selv om barnet framstår som modent 

for skolestart fysisk, sosialt og intellektuelt er det viktig å være klar over at dette ikke nødvendigvis 
henger sammen med skoleprestasjoner 5-10 år framover i  tid når det faglige innholdet begynner å bli  
mer abstrakt og komplisert. 
 

Det er særlig grunn til  å advare foreldre mot å være overambisiøse på barnas vegne. Forventningsfulle 
foreldre legger noen ganger et utidig press på barna. Ofte viser blant annet IQ-tester hos Pedagogisk-
psykologisk tjeneste at barna er fl inke, men ikke fl inke nok til  å begynne på skolen et år før tiden. Dette 
kan være tungt å svelge for noen foreldre. 

For å få fremskutt skolestart, må barnet vurderes ti l  å være på høyde med gjennomsnitt for barn som 

er ett år eldre. Dette vurderes i  forhold ti l  intellekt, motorikk og sosiale evner. Det er få barn som 
oppfyller disse kriteriene. Framskutt skolestart er hjemlet i  opplæringsloven § 2-1. 
 

Søknaden sendes innen 15. januar til:  
Råde kommune, ved kommunalsjef oppvekst og levekår  
Skråtorpveien 2A  
1640 Råde  
Mrk: Søknad om utsatt eller fremskutt skolestart  
 

http://lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-1

