
 

Skoleudtalelse - en vejledning til Jer forældre 
 
Hvem skal udfylde skoleudtalelsen? 
Det er oftest klasselæreren, der udformer skoleudtalelsen. 
 
Sådan får I udfyldt og afsendt skoleudtalelsen? 
Nedenfor finder I et  link til Byens Steinerskole online-formular, som I forældre kan sende til 
jeres barns nuværende klasselærer. Her kan klasselæreren og evt. faglærere beskrive jeres 
barns udvikling, sociale trivsel, faglige standpunkt, læringsevner og andet relevant ud fra en 
række vejledende spørgsmål.  
 
Klasselæreren sender herefter skoleudtalelsen til Jer - som I kan downloade og vedhæfte 
sammen med jeres egen beskrivelse “vores barn”, og sende det samlet til 
optagelsesudvalg@byenssteinerskole.dk 
 
  
Link til fomular: https://forms.gle/nVeCQ1PGfvC6K2qm7  
 
 
Formularen indeholder: Skoleudtalelse ved skoleskift til Byens Steinerskole 

Kære Klasselærer 

Vi takker for hjælpen med at udfylde nedenstående formular i forbindelse med ansøgning om 
optagelse på Byens Steinerskole. 

Venlig hilsen 
Byens Steinerskoles Optagelseudvalg 

 
 
BARNETS FYSIK - MOTORIK - BEVÆGELSE 
Barnets grov- og finmotoriske udvikling og status 
 
BARNETS GEMYT OG VÆSEN 
Barnets karakter og personlige særkender 
 
BARNETS SOCIALE LIV 
Barnets forhold til de andre børn i klassen?  
 
Har barnet venner? 
 
Hvordan indgår barnet i gruppesammenhænge? 
 
Barnets evne til at indgå i sociale sammenhænge på tværs af klasserne med  yngre, 
jævnaldrende og ældre børn . 
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Barnets relation til lærere, pædagoger og andre voksne på skolen. 
 
BARNETS LEG OG INTERESSER 
Hvad laver barnet i frikvarterer og pauser? 
 
BARNET I LÆRING 
Barnets medvirken, engagement og koncentration i læringssituationer  
 
Barnets ageren i forhold til rammer, struktur og grænsesætning 
 
Barnets sproglige udvikling, formåen og interesse for dialog og fortælling 
 
Barnets evne til selvstændighed i opgaveløsning 

Hvordan går barnet til hjemmearbejde, selvstændigt, med hjælp, med ulyst? 
 
FAGLIGT STANDPUNKT 
Beskriv med ord barnets interesse, deltagelse og standpunkt i de fag, der er på skemaet i 
indeværende skoleår 
 
SAMARBEJDE MED BARNETS HJEM 
Hvordan er samarbejdet med barnets forældre? 
 
SÆRLIGE FORHOLD 
Har barnet særlige behov? 

 
Har barnet brug for særlig støtte i hverdagen?  

 
Har der været forhold i skolen, hvor I har haft overvejelser om barnet skulle tilses af psykolog, 
talepædagog ell. lign.? 

 
Har barnet været tilset af psykolog, talepædagog eller lignende? 
 
Har der været særlige forhold i det sociale, mobning eller andet? 
 
BARNETS TRIVSEL SAMLET SE 
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