
Procesbeskrivelse vedr. nye  klassedannelser i skoleforløbet. 

 

1. Møde – klassedannelsesmøde 

- Deltagere, alle nuværende klasselærere samt Heidi Laursen fra PPR og afdelingslederen for 

fasen. 

- Afdelingslederne indkalder til møderne der forventes afholdt i løbet af marts /april måned 

Forud for klassedannelsesmødet: 

Den enkelte klasselærer bedes i samarbejde med årgangsteamet udfylde et klassedannelsesskema 

for den enkelte klasse, så der er det fornødne overblik over klassen og den enkelte elevs 

kompetencer og evt. særlige behov for støtte.(Se skema i nedenstående) 

Ligeledes skal der laves et forslag til, hvordan eleverne kan deles i klasser fordelt på  spor.  

Senest en uge før mødet sendes det udfyldte klassedannelsesskema til afdelingslederen og de 

øvrige klasselærere på årgangen via Intra, således at alle har en mulighed for at forberede sig til 

mødet.  

På klassedannelsesmødet: 

På mødet præsenterer de enkelte klasselærere kort deres forslag til fordeling af egne elever. 

Undervejs sker en afklaring og fælles drøftelse af eleverne, så vi får de bedste betingelser for at 

skabe de nye klasser. Når mødet er afsluttet, skal der ligge en råskitse til de nye klassedannelser.  

Efter klassedannelsesmødet: 

Herefter har alle en uge til at ”summe”, og der kan mailes frem og tilbage om evt. ændringsforslag. 

Der skal naturligvis vægtige grunde til at ændre klassedannelsen, idet det ikke er ønskværdigt at 

”åbne hele kabalen igen”… 

Efter denne uge låses klasserne, og det er derefter en ledelsesbeslutning, hvis der skal foretages 

ændringer. Alle klasser skal være låst senest medio april. 

 

2. Møde – Overleveringsmøde, deltagere nuværende og kommende klasselærere 

Møderne forventes afholdt i uge primo maj. 

Afdelingslederen har forud for mødet sendt det aktuelle klassedannelsesskema. 

Forventningen til dette møde er at få givet den kommende klasselærer et billede af elevgruppen 

og om hvorvidt, der er elever med særlige faglige eller sociale behov.  

Den kommende klasselærer forventes at orientere sig dels i årsplanerne og elevplanerne på Intra 

og dels i klassedannelsesskemaerne, og på den baggrund i samarbejde med afgivende klasselærer 

at danne sig et billede af den ny klasse.  

Opklarende spørgsmål kan rettes til afdelingslederne. 

 

 



 

Vejledning til Klassedannelsesskema -  Vibeskolen 

 

Vejledning til udfyldelse af klassedannelsesskemaet: 

 

Forslag til klasseplacering: 

Klasselæreren inddeler på forhånd egne elever efter, hvem der tænkes at ville have 

gavn af at komme i klasse sammen.  

 

Faglige kompetencer: Kategoriser eleverne efter følgende tre trin. 

1. Eleven har generelt vanskeligt ved at leve op til Trinmålene. 

2. Eleven lever generelt op til de forventede Trinmål. 

3. Eleven profiterer af udfordringer, der ligger over de forventede Trinmål. 

 

Sociale kompetencer: 

1. Eleven har gode sociale kompetencer - er uproblematisk 

2. Elevens sociale kompetencer er mangelfulde – er opmærksomhedskrævende 

 

Særlige behov for spec./AKT-støtte: 

1. Eleven har i indeværende skoleår modtaget faglig specialundervisning. 

2. Eleven har i indeværende skoleår modtaget AKT-støtte 

3. Eleven har andre særlige behov. Eks. bruger IT-støtte i undervisningen ell. 

andet. 

 

 

 

 

 

 

 



Klassedannelsesskema 

Kommende årgang: ____ Kl.  Afdeling:________________ 

Nuværende klasselærer:___________________________ 
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