
 

 

Principper for klassedannelse på Morten Børup Skolen 
  
Klassen er ifølge Folkeskoleloven den grundlæggende enhed i folkeskolen. Enhver ny klassedannelse er en 
unik situation og vil altid være en faglig og professionel helhedsvurdering foretaget af skolens ledelse, 
lærere og pædagoger.  
Det tilstræbes, at den enkelte klasse kan bevares samlet i hele skoleforløbet. Klasser kan dog ombrydes, 
hvis det skønnes nødvendigt af pædagogiske, økonomiske, sociale eller andre årsager.  
 
Mål:   
Målet er, at vi har årgange med klasser, der fungerer godt fagligt og socialt, såvel sammen som hver for sig. 
Vi har antalsmæssige homogene klasser samt udnytter skolens ressourcer optimalt, for at skabe den bedste 
trivsel og læring.  
 
Skolens ansvar:  
Skolen har ansvaret for at danne de bedst mulige klasser ud fra de oplysninger, de har fra forældre, elever 
og skoledistriktets samarbejdspartnere. Skolen har den afgørende beslutning i klassedannelserne ud fra 
skolens pædagogiske grundlag og faglig indsigt.  
 
Forældrenes ansvar:  
Som forældre har man ansvaret for at informere skolen om relevante oplysninger omkring eleven. Dette 
gøres for at skolen er klædt så godt på som muligt til at træffe de mest hensigtsmæssige valg 
omkring eleven og klasserne. Forældrene bakker op om skolens beslutninger.  
 
Elevens ansvar:  
Ved klassedannelse (med undtagen af skolestart) vil eleverne i klasserne på en given årgang, få lov at dele 
tanker omkring vigtige værdier, kulturer og fællesskaber, som de nye klasser kan dannes ud fra.    
 
Klassedannelsen ved skolestart sker med afsæt i følgende prioriterede principper:  

 Der tilstræbes en tilnærmelsesvis identisk klassekvotient og kønsfordeling i klasserne  
 Der tages særlig hensyn til børn med særlige behov, som fordeles ud fra et pædagogisk hensyn og 

årgangen som helhed.  
 Alle børn får så vidt muligt et kendt barn med fra børnehaven i kommende klasse.  
 Alle børn tilbydes deltagelse på besøgsdage, også de børn der ikke går i distriktsbørnehaver.   
 Forældre kan ikke ønske bestemte klasser, børnehaveklasseleder eller børn.  
 Søskende går i hver deres klasse og følges som andre børn med et kendt barn fra børnehaven.   
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