
   

Principper for klassedannelse, ændring i klassesammensætning og 

klassesammenlægning  
  

Ændring i klassesammensætninger og klassesammenlægning skal foretages med den størst mulige grad af 

åbenhed og information overfor elever og forældre, og inddragelsen af elever og forældre er central i håndte-

ringen af en klassesammenlægning/-dannelse.  

 

Klassedannelse: det tilstræbes, at klasserne bliver sammensat på en måde, så der skabes en god og velfunge-

rende social gruppe og en god arbejdsenhed, som kan være med til at sikre en faglig og personlig udvikling i 

hele skoleforløbet. Målet er at få sammensat så homogene klasser som muligt. Særskilt er der for 0. klasserne 

kvalificeret klassedannelse, som betyder at børnene båd er inddelt i klasser og grupper, indtil den endelige 

klassesammensætning besluttes inden efterårsferie.  

 

Ændring i klassesammensætninger kan ske hvis én eller flere klasser på et klassetrin er dårligt fungerende, 

socialt eller fagligt.  

 

Klassesammenlægning kan overordnet være begrundet i, at én eller flere klasser på et klassetrin er meget små 

og derfor er meget dyre at opretholde. Klassesammenlægninger i 9. klasse bør principielt undgås. 

 

Endemålet med både klassedannelse, ændring i klassesammensætninger og klassesammenlægning er at sikre 

den bedst mulige skolegang for eleverne, ved at alle klasser er harmoniske klasser. Skolens retningslinjer følges 

for at afbøde de gener, der kan opleves af elever, forældre og medarbejdere ved en sådan omvæltning for den 

enkelte.  

  

Retningslinjer for klassedannelse, ændring i klassesammensætning og 

klassesammenlægning 
  

Klassedannelsen: 

Foretages af skolen efter forudgående drøftelse med børnehaveklasseledere, pædagoger og kommende klasse-

lærere i 1. klasse som alle medvirker ved klassedannelsen. Særligt for 0. klasserne gælder det, at pædagogerne 

i børnehaveklasserne gennem observationer og i arbejdet med børnene har en særlig fokus på. Om alle børn er 

placeret muligt set ud fra børnenes indbyrdes relationer. Dette kan betyde at enkelte børn rykkes over i en 

anden klasse fra efterårsferien. Hvis det bliver aktuelt, foregår det i tæt dialog med forældrene med udgangs-

punkt i gældende principper og retningslinjer.  

 

Skolen vil under hele forløbet sikre et højt informationsniveau mellem skolen og forældre, ligesom forældrene 

løbende orienteres om processen.  

 

De pædagogiske hensyn samt en homogen klassesammensætning vejer tungere end søskende kriteriet og for-

ælderens SFO ønsker.  

 

Ved fordeling tages der hensyn til følgende kriterier (ikke prioriteret rækkefølge) : 

• En klasse – en SFO 

• Ens klassestørrelse 

• Basisgrupper (max 7 elever pr. klasse) 

• Supplerende danskhold  

• Ligelig fordeling af køn 

      



• Sproglig vurdering og tilstræber at alle klasser er mangfoldige  

• Søskende 

• Forældrenes SFO ønsker  

• Overleveringer fra børnehaverne 

• Faglige og sociale relationer 

• Temperament (stille, afventende, styrende udadvendte, aktive). 

• Børnenes alder og modenhed 

• Særlige individuelle hensyn 

• Talepædagogens screening og andre test 

• Elever med særlige undervisningsbehov fordeles ligeligt mellem klasserne 

 

Ændring i klassesammensætning: 

Når skoleledelsen finder en ændring i klassesammensætning nødvendig foretages følgende:  

• Ledelse og medarbejdere drøfter i forbindelse med planlægning af kommende skoleår de årgangens klas-

sesammensætninger. Flytning af klasse kan ske der hvor der er nogle særlige vanskeligheder. Hindringer 

og muligheder for elevernes faglige progression og trivsel drøftes. Elevsammensætningen skal sikre at alle 

elever trives og lærer mest muligt.  

 

Dernæst sker følgende:   

• Skolen indkalder skriftligt de berørte forældre og evt. eleven (afhængig af alder) til et møde hvor kontakt-

læreren og en repræsentant fra ledelsen deltager. Her drøfter der skolens begrundelse for en klasseflytning 

og forældrene og evt. eleven parthøres. Der laves dagsorden og referat af mødet.  

• Derefter tager skolen den endelige beslutning og der sendes et afgørelsesbrev til forældrene.  

• Dernæst orienteres de berørte klasser.  

 

Klassesammenlægninger: 

Når skoleledelsen finder en ændring i klassesammenlægning nødvendig foretages følgende:  

• Eleverne orienteres og inddrages (i forhold til deres alder) af skolen.  

• Ledelse og medarbejdere i de berørte klasser drøfter hindringer og muligheder, herunder hvilke krite-

rier, der bør være udgangspunkt for at danne de bedst tænkelige klasser, og hvordan man kan håndtere 

elevsammensætningen og lærer/pædagog besætningen bedst.  

• Skolebestyrelsen orienteres, hvor også processen drøftes.  

• Lærer/pædagogbesætningen fastlægges.  

 

Dernæst sker følgende:   

• Skolen indkalder skriftligt til et fælles forældremøde for de berørte klasser (evt. med deltagelse af 

eleverne. Referat af mødet sendes til alle hjem.  

• Efter – eller som en del af klassesammenlægningen – planlægges der nogle sociale aktiviteter, for at 

understøtte dannelsen af nye sociale relationer.  

  

Informationen på mødet skal indeholde begrundelse for den påtænkte klassesammenlægning, skolens oplæg 

til fordeling af eleverne, de initiativer der sættes i værk i forbindelse med klassesammenlægningen samt en 

præsentation af den nye lærersammensætning.  

 

Specielt for 8.-9. klasse: I løbet af 8. klasse laves en undersøgelse over, hvor mange elever, der ønsker at 

fortsætte i 9. klasse, idet der ofte er en del elever, som tager 9. klasse på efterskole. Hvis undersøgelsen munder 

ud i, at en klassesammenlægning er nødvendig, skal beslutningen tages inden sommerferien, så elever/forældre 

kender klassesammensætningen ved skolestart. Det kan være økonomisk uforsvarligt ikke at lægge klasser 

sammen. 



 

Vedtaget i Skolebestyrelsen den 9. januar 2020 og i MED-udvalget den 6. februar 2020.  


