Tingstrup Skole
Principper for deling eller
sammenlægning af klasser
Situationen kan opstå, hvor elevtallet på en årgang er dalende, således at klasser må lægges sammen. Dette kan f.eks. ske, hvis flere elever fra 8. årgang vælger et efterskoleophold i 9.kl. Modsat
kan der også ske det, at der er en elevtilstrømning, som betyder, at klasser skal deles.
En klassedeling eller sammenlægning hviler på folkeskolelovens bestemmelse § 17, hvor der står,
at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke ved skoleårets begyndelse må overstige 28. Klassedeling- og sammenlægning kan derudover også begrundes ud fra økonomiske- og pædagogiske
årsager.
Hvis situationen opstår, hvor klasser skal deles eller lægges sammen, så skal det ske ud fra følgende principper:



Beslutning om klassesammenlægning eller deling foretages af skoleledelsen efter drøftelse
i skolebestyrelsen.
Som hovedregel sammensættes eleverne i nye klasser, så der dannes homogene klasser ud
fra følgende kriterier:
o Den eller de nye klasser sammensættes ud fra en konkret vurdering af, hvad der
fungerer bedst for både klassen og den enkelte elev.
o Det er ledelsen der i samarbejde med lærerne beslutter den endelige klassesammensætning.
o Dernæst lægges vægt på jævne klassestørrelser
o Ligelig fordeling af piger og drenge
o Ligelig fordeling af elever med behov for særlig støtte
o Der tages hensyn til, at alle elever skal have en relation, der gør, at de føler sig trygge og glæder sig til den nye klasse.
o Inden den endelige klassesammensætning informeres forældre via forældreIntra
om den kommende proces.
o Ved klassesammensætning tages først og fremmest hensyn til det gode læringsmiljø, og i den forbindelse vil eleverne blive hørt.
o Skemalægningen for det efterfølgende skoleår forsøges parallellagt, så pædagogisk
holddannelse og samarbejde på tværs af klasser er mulig.
o Der planlægges med aktiviteter i starten af det nye skoleår, hvis mål udelukkende er
af social og trivselsmæssig karakter.
o Når den nye klassesammensætning er besluttet, afholdes et orienterende forældremøde, hvor forældrene orienteres.
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