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Princip for klassesammenlægning på Tingløkkeskolen 

 

Hvorfor sammenlægges klasser? 

Klassesammenlægninger er almindeligvis betinget af, at en eller flere af klasserne på en 
årgang har et for lille antal elever og derfor bevirker, at det samlede elevantal udløser færre 
klasser på årgangen. Da de økonomiske midler tildeles efter det faktiske elevantal, vil der som 
regel ikke være økonomi til at fastholde klasser med for få elever. 

Klassesammenlægninger kan dog også være på baggrund af sociale, faglige og/eller 
pædagogiske overvejelser. 

Hvilken klasse skal mit barn gå i? 

Når man som forældre bliver bekendt med, at den klasse, ens barn går i, skal opløses, rejser 
der sig naturligt nok en række spørgsmål: 

 Hvilken klasse kommer mit barn i? 

 Hvad med barnets kammerater – kommer de mon i en anden klasse? 

 Skal mit barn skifte lærere? 

 Får mit barn indflydelse på processen? 

 Har jeg som forældre noget at skulle have sagt? 

Enhver klassesammenlægning er en unik situation – ikke to klassesammenlægninger forløber 
ens. Overordnet arbejdes der dog altid ved klassesammenlægninger ud fra Tingløkkeskolens 
generelle principper for klassedannelse. 

Principper ved placering af elever i klasser: 

(ikke prioriteret rækkefølge) 

 Jævne klassestørrelser 

 Jævn fordeling af drenge og piger 

 Elevernes faglige niveau 

 Elever med særlige behov 

 Jævn fordeling af elever med anden etnisk baggrund 

 



      

  

 

Hvilken metode anvendes i forbindelse med fordeling af elever? 

De almindelige principper for klassedannelse kan benyttes i kombination med forskellige 
modeller ved fordelingen af elever i nye klasser. 

Flg. er eksempler på modeller, der er blevet brugt ved klassesammenlægninger på 
Tingløkkeskolen: 

       De eksisterende klasser opdeles i homogene grupper, der herefter  

sættes sammen til nye klasser 

Alle elever på årgangen blandes og anbringes i nye klasser 

Fordeling af grupper af elever fra en klasse til de øvrige klasser  

på årgangen 

 

Ovennævnte modeller suppleres med elev-ønsker – en proces, hvor en af klassens lærere 
holder individuelle samtaler med eleverne, og hvor eleverne udtrykker deres ønsker om 
kammerater, som de gerne vil gå i klasse med. Eleven kan ønske tre kammerater i uprioriteret 
rækkefølge, hvor minimum et ønske opfyldes. 

Det er skolens ledelse, lærere (og evt. pædagoger), der beslutter, hvilken model, der anvendes 
og efterfølgende fordeler eleverne i klasserne. Det tilstræbes at skabe så harmoniske klasser 
som muligt. Såfremt det kan forsvares fagligt og socialt, kan man fravige et eller flere af 
ovenstående principper. 

Anvendelsen af en af ovennævnte modeller (eller evt. alternativer) vil altid ske ud fra en 
helhedsvurdering. Almindeligvis vil flere modeller blive forsøgt anvendt i forbindelse med en 
klassesammenlægning i forsøget på at finde frem til den bedst egnede i den aktuelle situation. 

Uanset årsagen til en klassesammenlægning, er det til enhver tid målet at sikre den bedst 
mulige skolegang for den enkelte elev og minimere de gener, eleven og dennes forældre måtte 
opleve i forbindelse med en sådan. Derfor har Tingløkkeskolen udarbejdet følgende 
retningslinier for proceduren omkring klassesammenlægninger. 

Retningslinier for klassesammenlægningsprocessen: 

 Når en forestående klassesammenlægning er en realitet, informeres forældrene om 
dette via Forældreintra. 

 

 Den følgende dag informeres alle berørte elever samtidigt af deres respektive 
klasselærere om den forestående sammenlægning 

 



      

  

 Skolen afholder et orienteringsmøde for alle forældre på årgangen 7-10 dage efter 
meddelelsen om klassesammenlægningen. På mødet deltager skolens ledelse, 
klasselærerne, pædagoger tilknyttet klassen samt medlemmer fra skolens bestyrelse. 

 På mødet informeres om baggrunden for klassesammenlægningen. Desuden 
informeres om, hvilke modeller, der anvendes i forbindelse med fordelingen af elever i 
de nye klasser og hvilke ”ryste-sammen” aktiviteter, der vil blive sat i værk, så eleverne 
(og forældrene) i de nye klasser får mulighed for at lære hinanden at kende.  

 På mødet får forældrene mulighed for at komme i dialog med skolens ledelse og lærere 
og derigennem bidrage til den forestående proces. Forældrenes ønsker og forslag vil, i 
det omfang det vurderes muligt af ledelsen, blive inddraget i processen. 

 Klassens lærere holder individuelle samtaler med eleverne. 
 Lærere (og evt. pædagoger) vil nu sætte sig sammen og fordele eleverne i de nye 

klasser. Den endelige klassesammensætning godkendes af ledelsen. De involverede 
parter tilstræber at gennemføre processen så hurtigt og så effektivt som muligt, uden 
at det dog må påvirke kvaliteten af det endelige resultat. 

 Når den endelige klassesammensætning er klar, informeres forældrene via meddelelse 
til hjemmet, der sendes med børnene hjem i en lukket kuvert. Den endelige 
klassesammensætning ligger fast. 

 Den følgende dag informeres alle berørte elever af deres respektive klasselærere 
samtidigt om sammensætningen af de nye klasser. 

 Som i tilfældet med alle andre klasser, kan lærerbesætningen først offentliggøres, når 
time/fagfordelingen er endelig planlagt i udgangen af maj måned. Det tilstræbes dog, 
at alle sammenlagte klasser bliver besat med i alt fald en og gerne flere ”kendte” 
lærere. 

 Fra det øjeblik, den endelige klassedannelse er en realitet, tilstræbes det, at eleverne 
og forældrene får enslydende informationer fra skolen. 

 Der iværksættes ”ryste-sammen” aktiviteter i de nye klasser. 
 Efter klassesammenlægningen afholdes der hurtigst muligt det første forældremøde, 

hvor der vælges nyt klasseråd, og forældrene kan deltage aktivt i processen omkring 
de nye klasser. På forældremødet drøftes også, hvilke ”ryste-sammen”- aktiviteter, der 
iværksættes for forældrene. 

 

Skolebestyrelsen vil løbende holde sig orienteret om klassesammenlægninger og medvirke til, 
at der sker en opfølgning på alle forløb, således at værdifulde erfaringer ikke går tabt. 

 

  

Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 3. maj 2016 

 


