
Procedure for sammenlægning af klasser 

 På skolen bestræber vi os på at bevare klasserne samlet. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt af 

enten faglige, sociale eller økonomiske grunde at sammenlægge klasser, kan skolens ledelse 

beslutte det. 

Beslutningen og den praktiske gennemførelse af en eventuel sammenlægning sker efter følgende 

procedure: 

● Skolebestyrelsen inddrages i drøftelserne om en evt. sammenlægning så tidligt som muligt. 

● Ledelsen inddrager de berørte lærere i processen omkring sammenlægningen af klasserne. 

● Ledelsen og de berørte lærere drøfter hvordan en sammenlægning vil kunne foregå mest 

hensigtsmæssigt.  

● Efterfølgende fastlægger skoleledelsen, repræsentanter for lærerne og SB det endelige forløb. 

● Når sammenlægningen er besluttet orienteres eleverne i klasserne og samtidig indkaldes der til 

et orienteringsmøde med lærere og forældre. 

● På dette orienteringsmøde hvor forældre, elever, lærere og ledelse deltager er 

lærerbesætningen på plads og lærernes forslag til en klassesammensætning foreligger. Her 

afklares evt. spørgsmål fra forældre og elever. Og der orienteres om baggrunden for beslutningen 

om sammenlægningen. 

● Sammensætningen af eleverne i klasserne beror på de implicerede læreres skøn ud fra 

pædagogiske, sociale og faglige hensyn. Desuden tages der hensyn til fordelingen af køn og 

fordelingen af elever med anden etnisk baggrund end dansk. 

● Derefter tilbydes der skole-hjem samtaler med hver enkelt elev og i det omfang der er forhold 

som lærerne ikke er bekendt med og som der skal tages hensyn til, vil dette indgå i overvejelserne. 

● Når alle samtaler er gennemført fastlægges den endelige klassesammensætning.  

● Sammenlægningen gennemføres så hurtigt som muligt og helst i forbindelse med nyt skoleår.  

● Fra beslutningen er taget og til sammenlægningen realiseres, arbejder klasserne og deres lærer 

tæt sammen for at knytte klasserne sammen socialt. 

● Efter sammenlægningen tildeles klasserne ekstra ressourcer for at styrke klasserne socialt.  

● Efter ca. 1⁄2 år evalueres forløbet med forældre og elever. 
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