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Princip for klassedannelse ved sammenlægning 
 

Det kan ske, at det nødvendigt at sammenlægge klasser, grundet for lavt elevantal, 

ressourcemæssige tildelinger eller af pædagogiske hensyn.  

Beslutningen vedrørende klassedannelse i forbindelse med en sammenlægning ligger indenfor 

skolebestyrelsens kompetenceområde, og mulige klassesammenlægninger fremlægges først for 

bestyrelsen til drøftelse. 

Skolebestyrelsen har til det formål fastlagt en procedure for sammenlægning af klasser. 

 

Skoleledelsen indkalder de berørte lærerteams til en drøftelse af og fastlæggelse af 

sammenlægningen ud fra følgende retningslinjer: 

 
• Skoleledelsen og det implicerede team (lærere/pædagoger) danner i fællesskab de nye 

klasser baseret på teamets pædagogiske og fagfaglige kendskab til klasserne. 

• De nye klasse skal afspejle en normalklasse både fagligt og socialt. 

• Det tilstræbes, at alle elever får gode venner med fra deres ”gamle klasse. 

• Skoleledelsen og teamet vurderer behovet for inkluderende tiltag/indsats for at tilgodese 

klassens trivsel. 

• Lærerbesætningen foregår efter skoleledelsens konkrete skøn. Det tilstræbes, at alle elever 

får kendte lærere med i de nye klasser. 

• Skoleledelsen og teamet udarbejder i samarbejde en plan for information til forældrene og 

eleverne. 

 
 

Retningslinjer for klassesammenlægningsprocessen: 

 
• Når en forestående klassesammenlægning er besluttet, informeres forældrene som det 

første via Aula og der indkaldes til forældremøde. 

• Eleverne må tidligst informeres efter forældrene er orienteret. Det tilstræbes, at der er 

afholdt forældremødet inden eleverne orienteres, det er baseret på tidligere erfaringer og 

ønsker fra forældre. 

• Teamene orienterer eleverne på skolen. 

• Skolen afholder et orienteringsmøde for alle forældre på årgangen senest 10 dage efter 

meddelelsen om klassesammenlægningen. 

• På mødet deltager skolens ledelse og teamet og der informeres om baggrunden for      

klassesammenlægningen, fordeling af elever i de nye klasser og hvilke ”ryste-sammen” 

aktiviteter, der vil blive sat i værk, så eleverne (og forældrene) i de nye klasser får mulighed 

for at lære hinanden at kende. 

• På mødet får forældrene mulighed for at komme i dialog med skolens ledelse og teamet og 

derigennem bidrage til den forestående proces. 

http://www.sofkbh-prelive.workingpropeople.com/artikel/opfyldelse-af-undervisningspligten-ved-ud%C3%B8velse-af-eliteidr%C3%A6t-eller-deltagelse-i-musikskole
http://www.sofkbh-prelive.workingpropeople.com/artikel/opfyldelse-af-undervisningspligten-ved-ud%C3%B8velse-af-eliteidr%C3%A6t-eller-deltagelse-i-musikskole
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• Forældrenes ønsker og forslag vil, i det omfang det vurderes muligt af ledelsen, blive 

inddraget i processen. 

• Fra det øjeblik, den endelige klassedannelse er en realitet, tilstræbes det, at eleverne og 

forældrene får enslydende informationer fra skolen. 

• Efter klassesammenlægningen afholdes hurtigst muligt det første forældremøde, hvor der 

vælges nyt klasseråd, og forældrene kan deltage aktivt i processen omkring de nye klasser. 

På forældremødet drøftes også, hvilke ”ryste-sammen”- aktiviteter, der iværksættes for 

forældrene. 

 

Skolebestyrelsen vil løbende holde sig orienteret om klassesammenlægninger og medvirke til, at 

der sker en opfølgning på alle forløb således, at værdifulde erfaringer ikke går tabt. 

 


