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Side 1 af 2 

Princip for klassedannelse 

 
 

Gældende for skoleår 18/19. Princippet tilpasses i 19/20, 

hvor 4-5. klasse skal på Sjølund. 
 
 

 
Ved klassedannelse tilstræbes det, at:  

 
• Eleverne i 0.klasse som udgangspunkt placeres på 

den matrikel der ligger tættest på bopælen 

(nærhedsprincippet).  

• Der er elever fra samme nærområde i den enkelte 

klasse  

• Piger og drenge fordeles ligeligt 

• Tosprogede elever fordeles ligeligt. 

• Der tages hensyn til elevernes faglige, sociale og 

personlige kompetencer.  

• Ledelsen forelægger skolebestyrelsen den endelige 

klassedannelse og begrundelse herfor. 

 
 
 

Ved overgang til ny afdeling i 0-6. klasse bibeholdes som 
udgangspunkt de eksisterende klasser. 

 
Der kan efter behov ske en ny klassedannelse på 7. årgang. 
Dette vurderes af ledelse i samråd med skolebestyrelsen og 

6. årgangs lærere. 
 

Ved ønske om klasseskift på samme årgang, er det 
skolelederen, der i samarbejde med årgangens lærere, 
træffer beslutning om klasseskift, jf. ” Bekendtgørelse af lov 

om folkeskolen” §45.  
 

Nye udefrakommende elever klasseplaceres efter 
pædagogiske overvejelser imellem ledelse og årgangsteam.  

 

Såfremt vægtige grunde taler for en ny klassedeling / 
klasseoptimering i løbet af skoleforløbet fra 0. – 9. klasse, 

kan ledelsen træffe beslutning herom efter inddragelse af 
det pædagogiske personale. Bestyrelsen orienteres inden 
forældrene informeres.  
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Holddannelse: 

 
Sprogfaget fransk og tysk tilbydes fra 5. klassetrin.  
 

Hvis mindst 18 elever vælger sprogfaget oprettes det.  
Såfremt der er flere end 25 elever, som ønsker sprogfaget, 

vil der være dialog med den enkelte underviser om holdets 
størrelse. Den maksimale holdstørrelse er 28.  
 

 
 

Valgfag på 7.-9. årgang.  
 

Eleverne kan skrive to prioriterede ønsker til valgfag.  

 
Beslutning om valgfag træffes på baggrund af dialog mellem 

lærer, forældre og elev på kommende 7.årgang.  
 
Såfremt mindst 18 elever vælger valgfaget oprettes det.  

Hvis der er flere elever end der er plads til på et valghold, 
kan eleverne udvælges med udgangspunkt i lodtrækning. 

Den maksimale holdstørrelse er 28.  
 
Det overordnede princip er at så få som muligt skal vælge et 

tredje ønske efter princippet om at det er bedre at flytte 
elever fra deres første prioritet til deres anden prioritet.  

 
Det kan forekomme at valgfag oprettes på tværs af 
matrikler. 

 
 

 
 
 

 
  Besluttet af bestyrelsen den 27/2 - 2019 

 

 


