
Princip nummer: 2A  
 
Navn på princip: Princip for klassedannelser på almenområdet 
 
Ønsket tilstand: 
Grundlaget for klassedannelsen er at skabe læring og trivsel. Klassedannelsen skal 
medvirke til at skabe velfungerende, ligeværdige klasser som vurderes at kunne fungere 
både fagligt og socialt - for den enkelte elev og hele klasse.  
 
Der dannes nye klasser i 0. og 7. klasse på Filstedvejens skole.  
 
Eleverne kan i specielle situationer flyttes imellem klasserne - altid efter dialog med forældre, 
medarbejdere og ledelse. (Eventuelt inddrages eleven under hensyn til modenheden) 
 
Den endelige klassedannelse, herunder elevflytning, er ledelsens beslutning.  
 
Retningslinier  
Klassedannelse for 0. klasse 
Klassedannelse sker i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i 0. klasse.  
 
Klasserne dannes ud fra følgende præmisser  

- pædagogiske hensyn såsom børnene faglige og sociale forhold, ressourcer og 
særlige behov.  

- skabe homogene klasser ift. køn og klassestørrelser.  
- særlige individuelle hensyn, som skolen er orienteret om 
- Klasserne er som udgangspunkt dannet fra skoleårets start. 

 
 
I forbindelse med ansøgninger udenfor skoledistriktet henvises til kommunens regler herfor.  
Se dette link for bilag til styrelsesvedtægterne i Aalborg Kommune: http://bit.ly/2iAxQ0G 
 
 
Klassedannelse for 7. årgang 
Klassedannelse sker i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på 6. og 7. 
årgang (afgivende og modtagende pædagogiske medarbejdere ). Eleverne har i forbindelse 
med klassedannelse mulighed for at tilkendegive, hvem fra de andre klasse de gerne vil i 
klasse med. En øvrig, tungtvejende pædagogisk begrundelse for at lave nye klasser er at 
styrke den individuelle elevs evne til at indgå i nye fællesskaber. 
 
Klasserne dannes ud fra følgende præmisser  

- pædagogiske hensyn såsom elevernes faglige og sociale forhold, ressourcer og 
særlige behov.  

- skabe homogene klasser ift. køn og klassestørrelser.  
- særlige individuelle hensyn, som skolen er orienteret om 

 

http://bit.ly/2iAxQ0G


Skolen  vil løbende sikre information til  elever og forældre - både forud for og under 
processen.  
Såfremt der er sket ny klassedannelse på årgangen indenfor de seneste 2 skoleår skal det 
vurderes nøje om klassedannelse i 7. klasse vil leve op til sit formål.  
 
Procedure / revision 
Princip for klassedannelse i 0. klasse udsendes sammen med indskrivningsmaterialet til de 
kommende 0.klasses forældre og orienteres om på første forældremøde i 5. klasse.  
Princippet for ny klassedannelse i 7. klasse skal som minimum revideres, når der er 
evalueret på afgangsklassen 2017 (som var de første som blev klassedelt).  
Princippet er vedtaget ...dato... 
 
 


