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PRINCIPPER FOR KLASSEDANNELSE 
VED SAMMENLÆGNING 

 
I to tilfælde kan der ske sammenlægning af klasser: 
 

 I henhold til udviklingsplanen for Herlev Kommunes skolevæsen 
skal alle 6. klasser opløses og der dannes nye 7. klasser. 

 
 

 Når ændringer i årgangens elevtal af pædagogiske og 
ressourcemæssige årsager gør det nødvendigt. 

 
Målet er at skabe homogene og velfungerende klasser.  
 
Sammenlægningen sker derfor efter følgende principper: 

 
-    Det tilstræbes at der dannes lige store klasser.  

 
- Det tilstræbes at fordele piger og drenge lige 

 
- Der lægges stor vægt på elevernes relationer ved 

klassedannelsen. Dette element indgår sammen med 
lærernes vurdering af elevernes faglige og sociale 
færdigheder. 

 
 
Proces før klassesammenlægning: 

 Klasselæreren afholder elevsamtaler, hvor elevens ønske om 
relationer drøftes 

 Årgangskonference, med deltagelse af ledelse, funktionslærer for 
ressourcecenteret, samt klasselærere fra alle årgangens klasser 

 Skole-hjemsamtale, hvor elevens ønsker drøftes med forældre og 
elever 

 Klasseplaceringsmøder, med deltagelse af ledelse, klasselærere og 
klubpædagog 

 
 

 
 
Center for dagtilbud og skole 
Kildegårdskolen 
kildegaardskolen@herlev.dk 
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Proces efter klassedannelsen: 

 Der afholdes et arrangement i ny klasse med deltagelse af nye 
lærere inden sommerferien 

 Umiddelbart efter sommerferien afholdes forældremøde på 
årgangen/i klassen 

 I august afholdes overleveringsmøde mellem nye og gamle lærere 

 Lærerteamet har løbende fokus på den enkelte elevs trivsel i den 
nye klasse 

 Evaluering og opfølgningsmøde afholdes I slutningen af september 
med deltagelse af lærere og ledelse. Her drøftes klassernes 
sammensætning og den enkelte elevs trivsel 

 
Der sikres et højt informationsniveau til såvel forældre, elever og ansatte, 
inden arbejdet med klassesammenlægningen går i gang, ligesom 
resultatet af arbejdet offentliggøres til de implicerede parter hurtigst muligt. 
 
Vedtaget af skolebestyrelsen 25. oktober 2012 
 


