Hundested Skole

Princip for klassesammenlægning
Formål:
At skabe så velfungerende og mangfoldige klasser som muligt, så eleverne bliver så dygtige
de kan og elevtrivslen er i fokus. Dette skal ske ud fra en helhedsvurdering, hvor
pædagogik, faglighed og økonomi vægtes ligeligt.

Mål:
At samtlige klasser og elever på en årgang får den bedst mulige skolegang, hvor høj
faglighed og trivsel vægtes i motiverende læringsfællesskaber.
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Ledelsen inddrager medarbejdere og skolebestyrelse i beslutningen omkring en
eventuel klassesammenlægning for en årgang, og skolens ledelse udarbejder en
handleplan for forløbet.
Processen gennemføres efterfølgende i et tæt samarbejde mellem lærere/pædagoger
i teamet og skoleledelse.
Elever og forældre orienteres hurtigst muligt om forestående klassesammenlægning.
Skolen inviterer forældrene til et forældremøde, hvor skolen vil fortælle om
processen og særlige tiltag for de kommende nye klasser. På mødet vil forældrene
have mulighed for at stille spørgsmål til skolens ledelse.
De kommende klasser dannes af skolen, hvor der tages udgangspunkt i elevernes
faglige, sociale og personlige udvikling, trivsel, kompetencer og hensigtsmæssige
relationer. Skolen ønsker at sikre klasser med god trivsel.
Eleverne orienteres på skolen om den nye klassesammensætning og handleplanens
indhold, og de får samtidig brev med hjem indeholdende de samme oplysninger.
Informationen til elever og forældre om de nydannede klasser lægges på Skoleintra,
som beskrevet i handleplanen.
Klassesammenlægningen effektueres hurtigt, efter at beskeden om sammenlægning
er udsendt, dog skal der være tid til evt. afslutningsarrangementer i de gamle
klasser.
Personaleteamet offentliggøres når det er kendt.
De gamle klasselister med kontaktinfo. Sendes med ud med handleplanen, så man
har dem også når man er ”landet” i de nye klasser.
I perioden efter, de nye klasser er dannet lægges der i undervisningen vægt på at få
etableret en god klassekultur i klasserne, og der afholdes forældremøde i de nye
klasser.
I forbindelse med en klassesammenlægning tilstræbes det at der skal være mulighed
for en hyttetur/overnatningstur eller lignende, for at styrke det sociale miljø i
klassen.
Klassesammenlægninger kan forekomme over hele skoleåret.
Skolen vil efter hver klassesammenlægning foretage en evaluering af processen.

Revideret marts 2017
Godkendt af Skolebestyrelsen den 20. april 2017

