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VIBESKOLENS PRINCIPPER 

 

 

 
 
 

 
 

Princip for klassedannelse 

Indledning/Formål 

Princip for klassedannelse skal understøtte, at forældre kan være sikre på, at deres barn 
kommer til at gå på den afdeling, som de ønsker, når de vælger en distriktsskole til deres 
barn. Det vil skabe en tryghed for forældrene, og det vil være et incitament til, at man 
vælger den lokale folkeskole. 
Princip for klassedannelse skal desuden skabe de bedste forudsætninger for at etablere 
et godt læringsmiljø, som understøtter, at eleverne lærer mest muligt.   
 

 

Målsætning 

• at der etableres klasser  på alle årgange i både Aunslev og Ullerslev  
• at barnet får den korteste vej til skole 
• at søskende går i samme afdeling 
• at et barn som udgangspunkt ikke flytter afdeling fra 0.-6. klasse med mindre, der 

er særlige pædagogiske grunde herfor.  
• at forældrenes ønske om at få barnet i en bestemt afdeling af skolen 

imødekommes 
• at etablering af nye klasser og sammenlægning af klasser sker ud fra retningslinjer 

om klassedannelse, som er vedtaget i skolebestyrelsen.  

 

 
 
 
 
 



 

 

Side 2 af 3    

 

 

 

 
 
 

Udmøntning 

 

 

Overordnet: 

Sammensætning af klasser i afdeling Ullerslev, hvor der er mere end ét spor, er skolens 

afgørelse, og sker ud fra procedure vedr. klassedannelse  

I 7.-9. årgang etableres der som udgangspunkt ikke flere klasser end der er elever til 

 
 
Forældrene: 

 Orienteres løbende om klassedannelse og etablering af nye klasser 
 
 
Skolebestyrelsen: 

 Antal af klasser besluttes, når ressourcetildeling er kendt ca. medio marts 

 
 
Ledelsen: 

 Forberedelse af klassedannelse for kommende skoleår påbegyndes, når elevtal pr. 

1. marts er kendt. 

 Evt. nye klassedannelser for det kommende skoleår meldes ud ultimo maj 

 Hvis allerede eksisterende klasser skal ændres ud over de ændringer, der følger af 

ny klassedannelse fra 6. -7. klasse, indkaldes forældrene ekstraordinært til 

orienteringsmøde vedr. ny klassedannelse, når beslutning vedr. ny klassedannelse 

er taget.   

 Det tilstræbes at nye klasser dannes således at de er nogenlunde ens i størrelse.  
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Medarbejderne: 

 Det tilstræbes at nye klasser dannes således at de er nogenlunde ens i størrelse.  

 Det tilstræbes at nye klasser dannes, således at det er homogene klasser fagligt, 

socialt og hvis muligt en ligelig fordeling mellem piger og drenge.  

 

 
 
 
 

Relaterede oplysninger 

Nyborg Kommunes Styrelsesvedtægt. 
Folkeskolelovens §44, stk. 2: Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens 
virksomhed, herunder om holddannelse og elevernes placering i klasser 
 
Proces for klassedannelse på Vibeskolen 

 

Dokumentoplysninger 

 
Vedtaget i skolebestyrelsen:  15. november  2016 
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