Principper for klassedannelse

Udgangspunkt for klassedannelser
Klassen er ifølge Folkeskoleloven den grundlæggende enhed i folkeskolen. 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.
Det er Børn og Unge i Aarhus, der beslutter antallet af børnehaveklasser ved den
enkelte skole på baggrund af antallet af indskrevne børn.
I henhold til Folkeskolelovens § 17 må elevtallet i en klasse i grundskolen
normalt ikke overstige 28 elever.
Skolen kan inden for disse rammer selv træffe beslutning om klassedannelsen,
dvs. om antallet af klasser i 1.-9. kl. og om de enkelte elevers placering i disse
klasser.
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Overordnede principper
Klassedannelsen tager sit udgangspunkt i at skabe homogene og velfungerende
klasser, hvor den enkelte elev med afsæt i fællesskabet oplever det optimale
fundament for læring og trivsel.
Det kan af pædagogiske, økonomiske, sociale eller andre årsager grunde blive
nødvendigt at foretage ændringer i klasserne, sammenlægning, nyoprettelse
eller nydannelse. I disse tilfælde gælder samme princip om at skabe homogene
og velfungerende klasser.
Forældre skal orienteres herom snarest. Proceduren for en sådan
sammenlægning findes under skolens retningslinjer herfor.

Principper for klassedannelser
A. Klassedannelser ved indskrivning
a. Klasserne dannes af skolens ledelse.
b. Der bestræbes på at danne børnehaveklasser med lige stort elevtal.
c. Der tages hensyn til den pædagogiske og sociale situation.

B. Placering af nye elever
a. Der tages hensyn til elevtallet i de enkelte klasser samt.
b. Desuden vurderes den aktuelle faglige og sociale situation i klasserne.

C. Principper for sammenlægning, nyoprettelse og nydannelse af klasser i skoleforløbet
a. Sammenlægning og nyoprettelse: Ved klassekvotienter hvor det får
økonomiske og /eller pædagogiske konsekvenser at videreføre klasserne,
beslutter skolens ledelse hvorvidt klassesammenlægning/nyoprettelse af
klasser skal ske.
b. Ombrydning af klasser: Skolelederen kan, hvis det skønnes nødvendigt af
pædagogiske, økonomiske, sociale eller andre årsager beslutte at bryde
eksisterende klasser op for at danne nye.
Forældrene i de pågældende klasser orienteres skriftligt om den nye
klassedannelse.
På forældremøder i de involverede klasser, med deltagelse af relevante
lærere/pædagoger og skolens ledelse gives der mulighed for at spørge ind
til processen.
I samarbejde med det pædagogiske personale danner skolens ledelse de
nye klasser og orienterer endeligt forældrene skriftligt.
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Ved alle forhold vedrørende ombrydning af klasser høres skolebestyrelsen og i tilfælde af
udskolingsklasser, skal eleverne høres.
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