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 Kommune August Rullende Dato for tidlig SFO 

 

Uddybning om rullende skolestart Uddybning om tidlig SFO 

1.  

 

København     1 april  

 

  Man arbejder på tværs af institutioner og 

tilbud som fx skole og KKFO (Københavns 

Kommunes Fritids-Ordning) med model: 

Stærkt samarbejde., hvor man har fokus på at 

skabe tværfagligt samarbejde og sammen-

hæng i arbejdet med børn og unge. 

Samarbejdes har bl.a. fokus på at støtte unge 

med sociale problemer og styrke børn og 

unges kulturfællesskaber. 

http://fi-

str.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=4878833  

2.  Aarhus 

 

x 

 

(x)  (x)  Frederiksbjerg og Lisbjerg skoledistrikter 

har Kompetencebaseret Rullende og 

Aldersintegreret Indskoling (KRAI) med 

hhv. 4 årlige rul (Frederiksbjerg) og 2 

årlige rul (Lisbjerg). 

Krai er også kendt som “Aarhus-model-

len”. I Malling skoledistrikt er der mulig-

hed for skolestart 2 gange årligt – august 

og januar. Børnene fordeles i de eksiste-

rende børnehaveklasser  

Der er individuelle løsninger på de enkelte 

skoler i forhold til, om pædagoger fra 

børnehaven rykker med over i SFO 1. maj for 

at understøtte skoleparathed. 

http://fi-str.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=4878833
http://fi-str.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=4878833
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3.  Aalborg 

 

x 

alle 8 skole-

distrikter har  

håndholdt  

overgang,  

hvor pæda-

goger fra 

børnehaven 

følger med 

de ”svage-

ste” elever i 

den første 

måned. 

(x)  (x) Bislev skole og Sebber Skole har rullende 

skolestart måneden efter, at barnet 

fylder 6 år. I praksis måske hver 4. mdr. 

(meget små skoler, aftales individuelt) 

1. marts Toftehøjskolen, Gudumholm Skole, 

Mou Skole og Kongeslev Skole  (mini-DUS 

førskole/DUS)  

 

4.  Odense     1. marts 

  

Ubberud, Korup, Stige, Lumby og 

Søhusskolen har rullende skolestart det 

kvartal barnet fylder 6 år 

  

5.  Esbjerg    1. april 

 

  I Esbjerg kommune kaldes modellen for 

samarbejde omkring skolestart ”Smart skole”. 

Smart skole indeholder, som på mange andre 

skoler, orienteringsmøder, 

overleveringsmøder og gensidige besøg i 

børnehave og skole. 

Fra 1. april 2019 vil alle børn modtage under-

visning i førskolen.  

Det er blevet muligt med den nye dagtilbuds-

lov, der trådte i kraft i 2018. 
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6.  Vejle x (x)  (x)  Højen Skole, Ødsted Skole og Bredager-

skolen rullende optag i AI-klasser medio 

august, 1. november og 1. marts.  

Frivillig førskole. Starter 1. april (på 8 skoler). 

Børnene administrativt fortsat indskrevet i 

børnehaven. 

7.  Frederiksberg     1. maj     

8.  Randers     1.marts  

 

   

9.  Viborg x (x)   

 

Hammershøj skole har rullende skole-

start. Optag 4 gange årligt. Ikke-alders-

int. klasse. Børnene går ca. 1 år i 

børnehaveklasse og ruller så ind i 1. 

klasse. 

ANDET: 

http://soedalbh.viborg.dk/FrontEnd.aspx?id=

869855  

10.  Kolding    1. april   

11.  Silkeborg x        

12.  Herning x         

13.  Horsens 

 

 (x)  1. maj 

 

Nim skole har KRAI skolestart 3 gange 

årligt fra 2016/2017 skoleåret. Østbirk 

skole tidligere rullende, har valgt at have 

forårsskole 2 dage om ugen fra 

2017/2018 skolestart. 

  

14.  Roskilde     1. maj    

http://soedalbh.viborg.dk/FrontEnd.aspx?id=869855
http://soedalbh.viborg.dk/FrontEnd.aspx?id=869855
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15.  Næstved     1. april 

 

 

 

På Holmegårdsskolen går børnene i førskole 

allerede fra august. (Under dagtilbudsloven). 

Så storebørnsgruppen fra børnehaven er 

rykket over i skolen. Grunden er pladspro-

blemer 

16.  Slagelse x       

17.  Sønderborg   (x)  1. maj  2 skoler har rullende skolestart fra 

november 2018: Nørreskov skolen og 

Nordals Skolen, der er aldersintegrerede 

klasser fra børnehaveklasse- 2. klasse. 

Der er 3 rul om året. 

  

18.  Gentofte x         

19.  Holbæk x     I Undløse, Knabstrup og Nr. Jernløse 
arbejdes med samskabende pædagoger. 

  

20.  Gladsaxe 

 

 

   1. juni    

21.  Hjørring x         

22.  Helsingør     1. maj     

23.  Guldborgsund     1. april     
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24.  Frederikshavn   x   3 årlige rul  

i august, december og april. 

Aldersintegrerede klasser fra 

børnehaveklasse– 2.  

  

25.  Aabenraa x (x)    Houslund Børneunivers har rullende 

skolestart. 

  

26.  Køge     1. april    

27.  Skanderborg x (x) (x) Voerladegård Skole og Veng Skole har  

rullende skolestart med 3-4 årlige rul 

Gammel Ry skole 1.april (evt. flere skoler) 

28.  Svendborg x     1. april Er ved at indføre forårs-sfo fra 2020  

Begrundelse; økonomi, men forvaltningen 

mener også, at det giver mening pædagogisk. 

29.  Holstebro     1. maj (SFH)     

30.  Ringkøbing-

Skjern 

x   (x)    Børn fra Hvide Sande Skole starter i SFO 1. 

juni. 

31.  Haderslev x         

32.  Rudersdal     1. maj     
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33.  Lyngby- 

Taarbæk 

 

    1. maj    

34.  Hvidovre     1. maj     

35.  Faaborg- 

Midtfyn 

    1. april     

36.  Fredericia 

  

  

  

  

  

  

x   (x)    Fra maj 2018 tilbydes et begrænset antal børn 

ca. 220-240 (37%-2018, 2019 42%), afhængigt 

af årgangens størrelse, pladser i ”glidende  

overgang”, tidlig sfo på alle 4 distriktsskoler i 

kommunen. Et spørgsmål om kapacitet 220-

240 fra dagtilbud til forårs-sfo 2-3 hele  

børnehaver kan spares . Planlæggere  

finder ud af hvor mange, pædagoger  

finder ud af hvem. 

37.  Varde x (x)    Starup Skole har rullende skolestart. 

Barnet starter måneden efter sin 6 års 

fødselsdag 

  

38.  Høje-Taastrup     1. april     

39.  Hillerød  (x)  1. maj Uvelse skole. Børnene starter på deres 6 

års fødselsdag. 

 

40.  Greve     1. april 

 

  Fra 2019 vælger man i denne kommune, at 

tidlig-sfo-aktiviteterne skal følge Folkeskolelo-
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vens læreplaner, som dagtilbudsloven nu åb-

ner mulighed for. 

I brobygningsarbejdet arbejdes der, som i 

mange andre kommuner, ud fra Rambølls 

”Hjernen og Hjertet”. 

41.  Ballerup    BFO (SFO) 

1. maj 

    

42.  Kalundborg x (x)   Kirke Helsinge Skole har som den eneste skole 

i Kalundborg Kommune en ”femlingeordning”. 

Det er en udvidet forskole, hvor børnene 

starter, når de fylder fem år. Ordningen blev i 

sin tid skabt fordi der var problemer med at 

have plads til børnene i børnehaven, og i 

stedet for at udvide børnehaven besluttede 

man sig for at bruge SFO-lokalerne, som stod 

tomme om formiddagen til 

børnehavebørnene på fem år. Børnene har 

fast ugeskema, tavle-undervisning, og skal fx 

lære bogstaver og tal, ligesom der stilles visse 

krav, fx til renlighed, inden børnene starter i 

femlingeordningen. 

43.  Favrskov 

 

   1. marts.   

. 

Præstemarkskolen siden 2000. Barnet 

begynder måneden efter, at det er fyldt 

6 år. 

Aldersintegrerede klasser. 4 skoler fulgte i 

nogle år Folkeskoleloven i den tidlige sfo. 

Dette blev i 2016 og 2017 udbredt til 

kommunens øvrige skoler. Det har således 

været en praksis (i en række kommuner), 

inden der i dagtilbudsloven anno 2018 blev 
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lovgivet om, at det var valgfrit om aktiviteter-

ne i sfo skulle tage udgangspunkt i dagtil-

budsloven eller folkeskoleloven.  

Brobygningspædagoger ansat i både 

(primært) børnehave og sfo følger med 

børnene i sfo. En brobygningspædagog er 

med i storbørnsgrupperne i børnehaven fra 

august frem til marts og flytter med børnene i 

sfo, hvor en skolepædagog samtidigt rykker 

ned i sfo´en og er sammen med de nye før-

skolebørn. Skolepædagogen følger med 

børnene op i den aldersintegrerede skoledel 

efter sommerferien 

44.  Skive x (x)  Der er rullende skolestart med to årlige 

optag på Hem Skole- og dagtilbud, samt  

Ørslev Kloster Børneunivers  

  

45.  Hedensted   (x)  1. april Daggårdskole Rullende skolestart 4 gange 

om året 

  

46.  Vordingborg x         

47.  Thisted     1. april  

 

    

48.  Frederikssund    1.maj      

49.  Lolland     1. april     
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50.  Vejen   (x) 1. april  

førskole 

Rullende indskoling ind i 

aldersintegrerede klasser 

Børnehaveklasse til 2. klasse, 2 gange 

årligt på Østerby skole. 

 

51.  Egedal     1. april  

mini-sfo 

    

52.  Tårnby    Tidspunkt for sfo-start 

varierer fra 1.3. - 1.6. 

afhængigt af skolevalg.  

   

 

 

53.  Mariagerfjord x      

  

 

  

54.  Syddjurs     1. april  

tidlig sfo 

    

55.  Assens x     . Pilotordninger med tidlig sfo  

56.  Gribskov x (x)    Nordstjerneskolen og Skt.Helenaskolen 

har rullende skolestart i stamklasser 

(aldersintegrerede klasser). 

 

  

57.  Ikast-Brande  x 

 

(x)   

 

På 3 skoler er der 4-6 gange om året 

rullende skolestart på aldersintegrerede 

hold med udgangspunkt i børnenes 6 års 

fødselsdag. 
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58.  Bornholm x         

59.  Fredensborg    1.maj fritidshjem. 

Implementerer SFO fra 

1. januar 2019. 

    

60.  Furesø    

 

1.februar og 1. maj    Pladshensyn (rullende SFO-start) pladshensyn, 

men også pædagogisk betinget, der peges på 

de børn, der er klar til at “komme afsted”.   

61.  Jammerbugt     1. april 

 

    

62.  Tønder   x   Det er lagt ud til skolerne, hvor mange 

rul de vil have pr. år og hvordan de vil 

organisere undervisningen. Den skal 

være mindst 50% 

aldersintegreret fra 0.-2. klasse  

eller 0.-3. klasse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.  Middelfart    

  

1. marts     

64.  Norddjurs   (x)  1. april Ørum skole har rullende skolestart.   
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65.  Rødovre     1. maj     

66.  Vesthimmer-

land 

x   (x)    Lokale førskolegrupper i maj/april.  

Registreres ikke centralt. 

67.  Brønderslev x   (x)   Lokale førskolegrupper, der rykker over i SFO-

lokaler før skolestart. Det registreres ikke 

centralt. 

68.  Faxe    1. juni     

69.  Brøndby     1. maj    

70.  Ringsted    1. maj   Fra 1. maj 2017 oprettedes spiregrupper, der 

er en tidlig sfo-ordning, hvor pædagoger fra 

børnehaver, der leverer børn til skolen, kan 

flytte med børnene til SFO i et varierende 

antal dage/uger. Her samarbejdes med sfo-

medarbejdere og børnehaveklasseledere om 

skolestarten. Bl.a. danner perioden 

udgangspunkt for klassedannelse. 

71.  Odsherred     1. maj     

72.  Nyborg x          

73.  Halsnæs x         
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74.  Sorø x   (2020 1.april)      

75.  Nordfyn   (x)  1. marts 

 

Særslev-Hårslev-Skolen har indført  

aldersintegreret undervisning fra august 

2017 og rullende skolestart fra august 

2018. 

  

76.  Rebild     1. april  I Børnehaven Tumlehøj i Suldrup by går den 

samme pædagog hvert år med børnene i 

sfo´en fra 1. april til 1. juli. Det er bestemt, at 

det skal være den samme pædagog og den 

samme børnehaveklasseleder for at sikre 

kontinuitet i samarbejde og vidensdeling. Det 

kan lade sige gøre, fordi Suldrup er en mindre 

by, og at der derfor er relativt få børn, der 

skal starte i sfo. 

77.  Herlev     1. maj     

78.  Albertslund     1. maj      

79.  Lejre x         

80.  Billund   (x)  1. april Lynghedeskolen Stenderupafdelingen 3 

rul om året; februar, april og august 

Ruller ind i børnehaveklassen. Minimum 

et år i bh.kl. Modenhedsvurdering. 
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81.  Hørsholm     1. maj     

82.  Allerød   

 

 

Mini-SFO 1.3., 1.4 eller 

1. 5.  

  Afhænger af, hvor store årgangene er. Starter 

institutionsvis. 

83.  Kerteminde x       

84.  Glostrup     1. april     

85.  Stevns   (x) 

 

  

1. april 

 

Store Heddinge skole har rullende  

skolestart 3 gange om året. 1 januar,  

1. april og 1. september. 

  

86.  Odder   (x)  1. april Hundslundskole har siden 2011 haft 

rullende skolestart og aldersintegreret 

Undervisning (AIU). 

  

87.  Ishøj     1. april     

88.  Struer     1. marts  

 

    

89.  Solrød     1. april     

90.  Morsø     1. april  
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91.  Lemvig x (x)   Christinelystskolen har rullende 

skolestart. Børnene starter i skolen 

mandagen efter, at det er fyldt 6 år. 

  

92.  Vallensbæk     1. maj    

93.  Dragør     1. maj  

 

  

94.  Langeland    1. april     

95.  Ærø x         

96.  Samsø x         

97.  Fanø x         

98.  Læsø   Aldersintegreret 

indskoling 0-1 

klasse (pt 15 

børn) februar og  

august. 0.-9.  

klasse, 140  

elever. Optag  

tilpasses antal 

elever 

     

  

  


