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Principper for klassedannelser, klassesammenlægninger og klassedelinger for Lillevang Skole. 

 

Dannelse af klasser ved indskrivningen:  

Ledelsen beslutter hvilken afdeling eleverne skal gå på under hensyntagen til; de kommunale retningslinjer, den 

boliggeografiske placering i forhold til skoleafdelingen, antal af elever, antallet af drenge og piger og det sociale 

aspekt – herunder sociale relationer.  

Klassedannelse i Bh. Klasserne sker gennem proces på den enkelte skoleafdeling med inddragelse af Mini-

SFO’en og Bh. Klasselederen.  

Deling af klasser 

Er der elevtilgang, der betyder, at er der over 29 elever i en klassen, skal der i forbindelse med nyt skoleår 

dannes nye klasser. Ved behov for dannelse af en ny klasse er det hele årgangen, der fordeles på ny. 

Det tilstræbes at danne homogene klasser under hensyntagen til; den boliggeografiske placering i forhold til 

skoleafdelingen, antal af elever, antallet af drenge og piger og det sociale aspekt – herunder sociale relationer. 

Derudover skal der tages hensyn til kontinuiteten for den enkelte klasse – dette i relation til evt. tidligere 

delinger/sammenlægninger og lærerskift.    

De lærere og pædagoger der har kendskab til og har arbejdet med de berørte klasser forestår indstilling til 

skoleledelsen om ny klassesammensætning. Forældre kan oplyse om særlige forhold, der kan have betydning for 

klasseplacering. Der gives dog ingen garanti for elev- eller forældreønsker i forhold til bestemt placering. 

Der skabes mulighed for, at elever, lærere, pædagoger og forældre i hver klasse får mulighed for at lære 

hinanden at kende inden starten på det nye skoleår. 
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Sammenlægning af klasser: 

Er elevfraflytningen så stor, at klasserne bliver for små, sker en sammenlægning fortrinsvis i forbindelse med et 

nyt skoleår – ved særlige tilfælde kan det ske midt i et skoleår. Det er skolebestyrelsen der definerer hvorvidt 

der er tale om et særligt tilfælde.  

Det er hele årgangen, der fordeles på ny. 

Beslutning om klassestørrelse tages ud fra både pædagogik og økonomi og under hensyntagen til de kommunale 

bestemmelser herfor. 

Det tilstræbes at danne homogene klasser under hensyntagen til; den boliggeografiske placering i forhold til 

skoleafdelingen, antal af elever, antallet af drenge og piger og det sociale aspekt – herunder sociale relationer. 

Derudover skal der tages hensyn til kontinuiteten for den enkelte klasse – dette i relation til evt. tidligere 

delinger/sammenlægninger og lærerskift.    

De lærere og pædagoger der har kendskab til og har arbejdet med de berørte klasser forestår indstilling til 

skoleledelsen om ny klassesammensætning. Forældre kan oplyse om særlige forhold, der kan have betydning for 

klasseplacering. Der gives dog ingen garanti for elev- eller forældreønsker i forhold til bestemt placering. 

Der skabes mulighed for, at elever, lærere, pædagoger og forældre i hver klasse får mulighed for at lære 

hinanden at kende inden starten på det nye skoleår. 

I relation til deling og sammenlægning af klasser, så skal bestyrelsen orienteres om processen inden 

beslutningen træffes endeligt. 

NOTE: I relation til sammenlægningsprocessen, så kan der i forbindelse med implementeringen af en ny 

struktur på Lillevang Skole være særlige tilfælde der ikke er omfattet af nærværende princip. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


