
 
 
Princip for klassedannelse 
 
Formål 

Formålet med principperne er at skabe klasser der bedst mulig understøtter faglig og social trivsel, 

læring og udvikling for alle elever. 

Princippet danner grundlag for klassedannelsen i forbindelse med overgangen til 7. klasse på SIM. 

  

Målsætning 

● At skabe ensartede klasser, der fungerer godt fagligt og socialt, såvel sammen som hver for 

sig. Det skaber det bedste grundlag for faglig læring og trivsel. 

● At medarbejdere inddrages i processen omkring klassedannelse og at forældrene orienteres 

om processen i god tid inden dannelse af klasser. 

● Klassedannelsen sker i foråret og processen forventes afsluttet medio maj. 

  

Arbejdsmåde i forbindelse med klassedannelse 

Klassedannelsen er en særlig situation. Sammenhængen omkring eleverne/klasserne er sjældent 

ens, og det vil altid være en helhedsvurdering foretaget af skolernes ledelser i samarbejde med 

lærere og pædagoger. 

Overordnet arbejder vi ud fra flg. principper ved dannelse af klasser og placering af elever: 

·     Jævne klassestørrelser 

·     Jævn fordeling af drenge og piger 

·     Elevernes faglige niveau 

·     Gode sociale relationer 

·     Elever med særlige behov 

·     Andet kendskab til elevgruppen og enkeltelever 

(ovenstående er ikke en prioriteret rækkefølge) 

  

Dannelse af 7. klasse 

De nuværende 6. klasser fra henholdsvis Rårup Skole, Hornsyld Skole, Stouby Skole og Stenderup 

Skole "blandes" ved 7. klassedannelsen. 

Klasseteamet i 6. klasse sammensætter elevgrupperne i forhold til antallet af kommende 7. klasser, 

og efter retningslinjer fra ledelsen på SIM i samarbejde med de fire skolers ledelser. 

 

Skolelederen på SIM indkalder til et møde, hvor den endelige klassesammensætning udarbejdes med 

de afleverende klasselærere, de fire skolers ledere og evt. lærer der skal modtage 7 klasser. 

 

De nye klasser offentliggøres en fredag på samme tidspunkt på alle fødeskolerne. 

  

 
 
 
 
 



 
 
Retningslinjer for klassedannelse i SIM-netværket 
 
Fødeskolerne afsøger hvilke forældre, der har forventninger om at vælge anden skole end SIM og 
fremsender resultatet til SIM. Dette sker i uge 3. 
 
d. 1.3. Eleverne er overført til SIM via TEA  
Hvis der er kendskab til ændringer efterfølgende, er det vigtigt, at SIM omgående får besked. 
Herefter kender vi det forventede elevtal og dermed antallet af klasser. 
 
Fødeskolerne har til opgave at dele eleverne i grupper svarende til antallet af klasser. Grupperne skal 
være ensartede og dannes efter hensyntagen til bl.a. elever med særlige behov, faglige og sociale 
kompetencer og kønsfordeling. Eleverne markeres med farverne rød, gul grøn, ud fra faglige og 
sociale kompetencer. 
 
Klassedelingsmøde med deltagelse af klasse/kontaktlærer og skoleledelse. Elevgruppe er sat 
sammen til klasser og der vurderes om det er en optimal sammensætning ud fra en KORT 
gennemgang af alle elever. Her ud fra flyttes der rundt på grupperne til klasserne er ensartede. Det 
aftales hvornår klasserne offentliggøres. Typisk en fredag klokken 12:00. 
 
Overleveringsmøde med deltagelse af afgivelse klasse/kontaktlærer og modtagende kontaktlærer. 
Denne overlevering sker dels på baggrund af det udfyldte skema, testresultater og kendskabet til 
den enkelte elev. Overleveringsmøde kan evt. afholdes i forbindelse med et fællesarrangement for 
eleverne. 
 
Offentliggørelse sker på et aftalt tidspunkt, så alle elever orienteres samtidig. Det tilstræbes at 
offentliggørelsen sker på en fredag ved middagstid, hvor klasselærer er tilstede. 
 
Eleverne fordeles i grupper i forhold til personlig,  faglig og social udvikling.  
 
Personligt: 

● Selvstændig: fx tager initiativ og kan spørge om hjælp, når han/hun har brug for det. 
● Motiveret: fx har lyst til at være aktiv i undervisningen og mod på at lære nye ting, i skolen 

eller uden for skolen. 
● Ansvarlig: fx laver sit hjemmearbejde, holder aftaler og tager ansvar i en fælles opgave. 
● Mødestabil: fx møder i skole hver dag og kommer til tiden. 
● Valgparat: fx tænker over, hvad han/hun vil og kan efter folkeskolen, og arbejder med at 

træffe et valg. 

Socialt: 

● Samarbejdsevne: fx kan lave en opgave sammen med andre. 
● Respekt: fx tager hensyn til andre, respekterer andres holdninger og forstår spillereglerne i 

skolen. 
● Tolerance: fx kan arbejde sammen med mennesker, der er forskellige fra den unge selv. 
● Øvrige forhold vurderet ud fra børnelinealen, Link 

 

Fagligt:  

● Vurdering af faglighed ud fra foreliggende test 
● Subjektiv vurdering af elevens faglige niveau 

 

https://formidlinghedensted.alldialogue.dk/p-5-0-1.php


 
 
Felter udfyldes med farvekode rød, gul, grøn 
 
Rød: Eleven har brug for ekstra støtte og opmærksomhed 
Gul: Eleven er godt på vej, men ligger lidt under det forventelige 
Grøn: Eleven er i mål med de forskellige kriterier 
 
Klasse A 

Elevens navn Personligt Fagligt Socialt Bemærkning 

Eksempel 1    Familiesag 

Eksempel 2    Ordblind 

 
 
Klasse B 

Elevens navn Personligt Fagligt Socialt Bemærkning 

     

    PPR sag 

 
 
Klasse C 

Elevens navn Personligt Fagligt Socialt Bemærkning 

     

     

 
 
Klasse D 

Elevens navn Personligt Fagligt Socialt Bemærkning 

     

     

 


