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Princip E
Principper for klassedannelse
Principperne tager udgangspunkt i Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Næstved. Her er
nedenstående organisering beskrevet i bilag 3.


Klassedannelse foretages før 0. årgang med henblik på skoleforløbet, indtil overbygningen, hvor
eleverne samles i Fensmark fra 7. til 9. klasse. På 7. årgang foretages en ny klassedannelse,
når eleverne samles i Fensmark. Alle klasser indgår i den nye klassedannelse, som tager hensyn
til de forskellige faktorer, som indgår i principper for klassedannelse.



I klassedannelsen på 0. årgang tages der hensyn til den korteste og mest sikre skolevej.



Hvis der ved skolestart på 0. klassetrin ikke er eleverne nok til at oprette økonomisk
bæredygtige klasser på en af skolens afdelinger, så drøfter skolens ledelse og skolebestyrelse,
om der skal søges om tilladelse til at flytte elever til eller fra en af de andre afdelinger.



Der kan i skoleforløbet foretages ny klassedannelse begrundet i:
o

Ændring i elevtallet på årgangen.
 Skolens ledelse og skolebestyrelsen drøfter i det konkrete tilfælde, om der skal
søges tilladelse til at flytte elever til en af skolens andre afdelinger.

o

Pædagogiske grunde i en enkelt klasse eller på årgangen.

Forud for beslutning om ny klassedannelse af pædagogiske grunde skal der i klassen eller på årgangen
være arbejdet med forskellige løsninger – f.eks. gennem AKT og inddragelse af elever og forældre. En
problemstilling i en enkelt klasse kan få indflydelse på klassedannelse for hele årgangen.
Forslag til procedure ved fornyet klassedannelse i skoleforløbet:


Alle klasser på årgangen indgår som udgangspunkt i ny klassedannelse.



Lærernes rådgivning lægges til grund for klassedannelsen. Den endelige beslutning foretages af
ledelsen.



Der tilstræbes en lige fordeling af eleverne med hensyn til faglighed, sociale relationer og køn.



Forældrene orienteres forud for ny klassedannelse.



Eleverne får som udgangspunkt mulighed for at vælge op til 4 elever, som de ønsker at komme
i klasse med. Ved klassedannelsen forsøges mindst det ene ønske imødekommet.



Såfremt det for en elev ikke er muligt at imødekomme mindst det ene ønske optages kontakt til
eleven.



Den nye klassedannelse meddeles i Forældreintra i form af et informationsbrev, som
fremsendes til hver enkelt forælder.

Vedtaget i skolebestyrelsen 14. marts 2017

