
                                                                                        

  

 

 

                                                   
 

 

 

  

                                                                            

Klassedannelse på Helsingør Skole 

 

Det er skolebestyrelsens hensigt at sikre, at der dannes harmoniske og socialt velfungerende 

klasser, som understøtter den faglige og sociale udvikling. 

 

0. klasse: 

 

Vi har udskudt klassedannelse på Helsingør Skole, hvilket indbefatter at holdene er ”åbne” til 

medio oktober. Der dannes foreløbige hold inden skolestart i august, men da holdene er 

”åbne”, betyder dette, at der kan rykkes rundt på enkelte elever, hvis det skulle vise sig at 

være fagligt og pædagogisk hensigtsmæssigt. Det er en ledelsesbeslutning hvordan den 

endelige klassedannelse skal være. 

 

Fordeling af indskrevne elever til 0. klasse og indskolingen sker efter følgende, i prioriteret 

rækkefølge: 

 

1) Geografi 

2) Søskende 

3) Særlige forhold 

 

Beslutningen om klasseplacering er i sidste ende skolelederens. Der vurderes efter 

pædagogiske, familiemæssige og administrative forhold. 

 

 

Sammenlægning af klasser eller klasseudvidelser: 

 

Ved klassesammenlægninger vil der altid forudgående have været en pædagogisk, 

læringsmæssig og administrativ overvejelse, som skal sikre fornuftigt begrundede 

klassesammenlægninger. 

 

Der er med held på flere skoler arbejdet med ny klassedannelse efter 6. klasse, hvorfor det vil 

være nærliggende at gøre, specielt ved sammenlægninger mellem Byskolen og Skolen ved 

Kongevej.  

 

Såfremt elevtallet i en klasse eller på et klassetrin reduceres eller forøges væsentligt, beslutter 

ledelsen, om der bør finde klassesammenlægning eller klasseudvidelse sted. Der skal sikres en 

rettidig involvering af personale, forældre og elever ved klassesammenlægning. 

 

Specielt omkring 8. og 9. klasse skal der være ekstraordinære forhold der gør sig gældende før 

klasser lægges sammen. 



 

Forældre til børn i klasser, som skal sammenlægges eller opdeles, skal inddrages så tidligt som 

muligt, så den nye klassedannelse bliver succesfuld. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 

 

Udkast til procedure for sammenlægning BS/KO 

 

 Ved det første forældremøde på 6. klassetrin deltager ledelsesrepræsentant og 

præsenterer tankerne bag SiB, samt orienterer forældrene om 

sammenlægningsprocedure 

 Medarbejdere og eleverne på 6. klassetrin, skal i forårssemestret påbegynde 

samarbejdet, der op til sommerferien danner grundlag for etablering af tre nydannede 

klasser. 

 Eleverne får udleveret ønskeliste hvorpå der kan påføres tre navne. Der sikres at hver 

elev får opfyldt mindst et af sine ønsker. 

 Ledelsen inviterer forældrene på årgangen til en uformel spise/hygge-aften, hvor 

formålet er at forældre lærer hinanden at kende på tværs af klasserne. 

 

 

 

 

 

 


