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Princip for dannelse af 6. klasser

Elev Skole tilbyder skolegang i 0. 
fra Elev Skole, at fortsætte skolegangen i 6. Klasse på Hårup Skole. I forbindelse med denne 
overgang til 6. klasse brydes de gamle klasser op og der dannes helt nye 6. Klasser.
 
Denne klassedannelse skal hvile på det 
elevgruppe. Dette kendskab kan tilvejebringes ved:

� samarbejde mellem de to skoler 
enkelte elever og elevgruppen

� iagttagelser af den enkelte elev og hele el
� samtaler med de enkelte elever og elevgruppen.

 
Målet med klassedannelsen er at etablere så homogene og velfungerende klasser som muligt ud fra 
bl.a. følgende kriterier: 
 - en hensigtsmæssig fordeling af piger og drenge
 - en hensigtsmæssig forde

- en hensigtsmæssig fordeling af elever med forskellige faglige og sociale
kompetencer. 

 
Forud for klassedannelsen vil der foregå en proces
  

- at lette skiftet fra 5. til 6. klasse for elever fra 
 - at fremme samarbejdet i den herved opståede elev
 
I processen kan indgå aktiviteter, der retter sig mod såvel elever som forældre i de to skolers 
respektive skoledistrikter. For forældrene

� besøg på Hårup Skole med bl.a. følgende indhold:
- orientering om og besigtigelse af skolen
- orientering om principper for samarbejdet mellem skole og hjem
- orientering om principper for dannelse af klasser
- fællesarrangement(er) for de to grup
klasseforældreråd. 

 
For eleverne skal der tilbydes: 

� et nært samarbejde mellem de respektive klasser og lærere i løbet af skoleåret
� undervisning/arrangementer, som øger elevern
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Elev Skole, Høvej 10, 8520 Lystrup, Tlf. 87 13 63 44 

Princip for dannelse af 6. klasser på Hårup Skole
 

Elev Skole tilbyder skolegang i 0. - 5. Klasse. Efter endt skolegang i 5. klasse
fra Elev Skole, at fortsætte skolegangen i 6. Klasse på Hårup Skole. I forbindelse med denne 
overgang til 6. klasse brydes de gamle klasser op og der dannes helt nye 6. Klasser.

Denne klassedannelse skal hvile på det bedst mulige kendskab til den enkelte elev og den samlede 
elevgruppe. Dette kendskab kan tilvejebringes ved: 

samarbejde mellem de to skoler - herunder et orienteringsmøde "fra lærer til lærer" om de 
enkelte elever og elevgruppen 
iagttagelser af den enkelte elev og hele elevgruppen 
samtaler med de enkelte elever og elevgruppen. 

med klassedannelsen er at etablere så homogene og velfungerende klasser som muligt ud fra 

en hensigtsmæssig fordeling af piger og drenge 
en hensigtsmæssig fordeling af elever fra distriktets boområder
en hensigtsmæssig fordeling af elever med forskellige faglige og sociale

Forud for klassedannelsen vil der foregå en proces, der har som mål: 

at lette skiftet fra 5. til 6. klasse for elever fra Elev Skole og Hårup Skole
at fremme samarbejdet i den herved opståede elev- og forældregruppe.

aktiviteter, der retter sig mod såvel elever som forældre i de to skolers 
For forældrene kan det være: 

besøg på Hårup Skole med bl.a. følgende indhold:  
orientering om og besigtigelse af skolen 
orientering om principper for samarbejdet mellem skole og hjem 
orientering om principper for dannelse af klasser 
fællesarrangement(er) for de to grupper af forældre arrangeret af de respektive 

et nært samarbejde mellem de respektive klasser og lærere i løbet af skoleåret
undervisning/arrangementer, som øger elevernes indsigt i og forståelse for

kole, Høvej 10, 8520 Lystrup, Tlf. 87 13 63 44  

på Hårup Skole 

. Efter endt skolegang i 5. klasse tilbydes alle elever 
fra Elev Skole, at fortsætte skolegangen i 6. Klasse på Hårup Skole. I forbindelse med denne 
overgang til 6. klasse brydes de gamle klasser op og der dannes helt nye 6. Klasser. 

til den enkelte elev og den samlede 

lærer til lærer" om de 

med klassedannelsen er at etablere så homogene og velfungerende klasser som muligt ud fra 

ling af elever fra distriktets boområder 
en hensigtsmæssig fordeling af elever med forskellige faglige og sociale 

Elev Skole og Hårup Skole 
og forældregruppe. 

aktiviteter, der retter sig mod såvel elever som forældre i de to skolers 

de respektive 

et nært samarbejde mellem de respektive klasser og lærere i løbet af skoleåret. 
es indsigt i og forståelse for hinanden. 


