Nye klasser ved overgangen til 7. klasse
Formål
At skabe en mere balanceret elevsammensætning, der understøtter læringsmiljøet og dermed styrker
fagligheden i den enkelte klasse
At støtte elevernes behov for at udvide deres omgangskreds og afprøve nye roller
At give den enkelte elev en mulighed for, i samarbejde med kammerater og lærere, at skabe et
studieforberedende læringsmiljø i udskolingen, der kan lette overgangen til en efterfølgende
ungdomsuddannelse.
At træne eleverne i at skabe nye relationer på et tidspunkt, hvor eleverne stadig er i de velkendte og trygge
rammer på skolen
Implementeringsplan 2016
Ledelsen indkalder til kontaktforældremøde og årgangsforældremøde. Indkaldelsen sendes ud torsdag den 27.
oktober.
Samme dag udsender bestyrelsen et nyhedsbrev, der introducerer det nye princip om ny klassedannelse ved
overgang til udskolingen. Selve princippet offentliggøres på hjemmesiden.
Torsdag den 3. november afholder vi kontaktforældremøde klokken 19.00. Her deltager skoleleder,
afdelingsledere for mellemtrin og udskoling samt repræsentant(er) for skolebestyrelsen. Formålet med mødet
er alene at orientere kontaktforældrene om bestyrelsens principbeslutning samt ledelsens handleplan for
forløbet, så kontaktforældrene er klædt lidt bedre på i forhold til at kunne svare på eventuelle opklarende
spørgsmål i perioden frem til årgangsforældremødet, hvor alle informeres.
Årgangsforældremødet finder sted mandag den 14. november klokken 19.00. Her introducerer vi
skolebestyrelsens nye princip samt den handleplan, som ledelsen har udarbejdet. I mødet deltager
repræsentant(er) for skolebestyrelsen, afdelingslederne for mellemtrin og udskoling, skoleleder samt det
nuværende lærerteam.
Dagen efter Forældremødet, 15. november, informerer ledelsen eleverne på 6. klassetrin om, hvad forældrene
er blevet fortalt.

Handleplan for selve processen:
Alle forældre informeres fremover om skolebestyrelsens princip ved indskrivning på skolen. Dette foregår i
forbindelse med velkomsten til 0. klasserne og ved samtaler med kommende elever i løbet af skoleforløbet.
Forældrene på 6. årgang informeres/mindes om Skolebestyrelsens princip om ny klassedannelse på det første
forældremøde i starten af skoleåret. Dette påhviler ledelsen. Der henvises til hjemmesiden/Intra, hvor også
selve handleplanen kan læses.
Arbejdet med at danne de nye klasser starter umiddelbart efter 1. maj. Placeringen af elever i nye klasser
foretages af elevernes lærere og med efterfølgende drøftelse med afdelingslederen. De nye klasser vil få andre
betegnelser end de gamle. Vi bruger betegnelserne X, Y og Z.
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Alle elever får lov til skriftligt at tilkendegive seks elever fra årgangen, som de allernødigst vil undvære i deres
nye klasse. Det understreges for eleverne, at de skal være meget opmærksomme på, at kammerater, de
arbejder godt sammen med, ikke nødvendigvis er de samme kammerater, som de er sammen med i fritiden.
Eleverne får desuden tydeligt at vide, at skolen vil forsøge at opfylde som minimum ét af ønskerne. Udover
elevernes input vurderer lærerne den kommende klassesammensætning ud fra følgende kriterier:





Tilnærmelsesvist lige store klasser
Jævn fordeling af køn
Jævn fordeling af forskellige kompetencer
Der sikres repræsentation af elever fra alle tre tidligere klasser

De nye klasser skal være dannet inden udgangen af maj, og fordelingen udmeldes herefter til elever og
forældre. Det er alene ledelsens beslutning i samarbejde med lærerne at danne klasserne.
6. klasserne har deres sidste dag i de gamle klasser om torsdagen før sommerferien. Om fredagen er årgangen
samlet til Grøn Dag fra kl. 8-12. Resten af dagen foregår i de nye klasser og eleverne går på ferie herfra. Så vidt
muligt deltager lærerne fra det kommende team fra kl. 12.
I sidste uge af skoleåret afholdes kontaktforældremøde med de “gamle” kontaktforældre og med deltagelse af
det kommende lærerteam samt kommende afdelingsleder. Her planlægges det første forældremøde i 7. klasse.
De nye 7. klasser starter med et særligt tilrettelagt introforløb de første 14 dage, og der afsluttes med en
hyttetur med én overnatning.
Der afholdes et forældremøde straks efter skolestarten, hvor formålet er en præsentation af lærerne og en
efterfølgende drøftelse af de gensidige forventninger til skolehjem samarbejdet i de enkelte klasser og på hele
årgangen. I forbindelse med afholdelsen af dette møde vælges de ny kontaktforældre.
I løbet af september afholdes det almindelige forældremøde med information om blandt andet årets arbejde.
Dette forældremøde bliver planlagt af de nyvalgte kontaktforældre sammen med teamet.
Skolen opfordrer til at kontaktforældre/festudvalg afholder et socialt arrangement her på skolen i løbet af
efteråret, hvor den første del foregår klassevis med en efterfølgende fælles del og afslutning. Lærerteamet
deltager i den fælles del af arrangementet.
Klassesammensætningen evalueres løbende i perioden fra sommerferien til efterårsferien, i hvilken periode der
i helt særlige tilfælde kan ske tilpasninger. Herefter er klasserne endelig sammensat.

Ledelsen, september 2016
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