
 

Princip for klassedannelser 

Højvangskolen  

Formål 

Grundlaget for klassedannelsen er at skabe læring og trivsel. Klassedannelsen skal medvirke 

til at skabe velfungerende, ligeværdige klasser, som vurderes at kunne fungere både fagligt 

og socialt – for den enkelte elev og hele klassen. 

Klassedannelse for 0. 

klasse                                                                                                         

Klassedannelse sker i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i 0. klasse. 

Klasserne dannes ud fra følgende 

præmisser                                                                                                                                    

                                                                             

 Pædagogiske hensyn såsom børnene faglige og sociale forhold, ressourcer og særlige 

behov.  

 Skabe homogene klasser ift. køn og klassestørrelser. 

 Særlige individuelle hensyn, som skolen er orienteret om fra børnehaver, forældre og 

evt. PPR                                  

 Klasserne er dannet ved skoleårets start 

0.klasser dannes i april/maj, og sendes ud til forældrene inden sommerferien. 

                      

Klassedannelse for 7. årgang 

Begrundelse for at skabe nye klasser på 7. årgang er sikre, at der fortsat er velfungerende og 

ligeværdige klasser, samt at styrke den individuelle elevs evne til at indgå i nye 

fællesskaber. 

Klassedannelse sker i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på 6. og 7. årgang 

(afgivende og modtagende pædagogiske 

medarbejdere).                                                                                                          

Klasserne dannes ud fra følgende 

præmisser                                                                                                                                 

 Pædagogiske hensyn såsom elevernes faglige og sociale forhold, ressourcer og 

særlige behov. 

 Skabe homogene klasser ift. køn og klassestørrelser. 

 Særlige individuelle hensyn, som skolen er bekendt med                                           

 

  



 

Procedure                                                                                                                 

Princippet for ny klassedannelse i 7. klasse skal som minimum revideres, når der er 

evalueret på afgangsklassen 2021 (som er de første som bliver klassedelt). 

I april og maj dannes de nye 7. klasser i et samarbejde mellem afgivende og nye 

pædagogiske medarbejdere. Ledelsen godkender de nye klasser. 

Senest 1. juni meldes de nye klasser ud til elever og forældre. 

 

Forældresamarbejdet i forbindelse med de nye 7.klasser 

Et tæt forældresamarbejde omkring de nye klasser er vigtigt i processen for at skabe trygge 

rammer for eleverne 

Der indkaldes til forældremøde i juni måned på 6. årgang, hvor de nye klasser er på plads. 

Her informeres om hvilke tiltag der gøres i forbindelse med opstart i de nye klasser, så de 

nye klasser rystes sammen på bedste vis. Der vælges nye forældreråd og 

forventningsafstemmes med forældrene om processen. 

Til forældremødet i starten af 7. klasse deltager ledelsen, så evt spørgsmål kan besvares 

Der orienteres derudover om klassedannelse på 7. årgang på første forældremøde i 5. klasse. 

 


