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Klasserne dannes ud fra et ønske om at have klasser med en ligelig
fordeling af eleverne ud fra deres faglige og sociale kompetencer.
Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling, hvor det er muligt. Der tages både
hensyn til den enkelte elev og til helheden.
Sammenlægning af 7. klasserne skal sikre, at vore elever oplever at få en ny og frisk
start på udskolingen. Eleverne får mulighed for at få nye venner og indgå i nye sociale
relationer og samtidig beholde nogle af de gamle klassekammerater.
I slutningen af 6. årgang vil vi danne nye klasser. Således at når eleverne starter i 7.
klasse, vil de gå i de nye etablerede klasser. Elever og forældre vil blive involverede
og hørt i klassedannelsesprocessen.
Mål:
 At alle elever oplever, at overgangen fra 6. klasse til 7. klasse giver nye venskaber.
 At eleverne føler sig trygge og hørt, når klasserne dannes i slutningen af 6. klasses
skoleår.
 At elevernes start på udskolingen giver ny energi til både social og faglig trivsel.
 At give den enkelte elev mulighed for at starte på en frisk
Skolens ansvar:
• Skolen skal være tydelig i forhold til, at oplyse forældrene om, hvornår vi danner
klasserne.
 Lærerne holder individuelle samtaler med eleverne, hvor eleverne får mulighed
for at udtrykke deres ønsker til, hvilke kammerater de gerne vil gå i klasse med.
 Når klasserne er dannet, informerer lærerne eleverne i skolen, og derefter giver vi
forældrene besked om de nye klasser.
 I starten af 7. klasse vil den enkelte klasse blive rystet godt sammen.
Forældrenes ansvar:
• At give skolen eventuelle nødvendige oplysninger i forhold til
dannelse af nye klasser.
 At støtte og bakke op igennem hele processen.
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