
  

 
 

 

 
 
 
 

Princip for Kulsbjerg Skole 

 
Klassedannelse ved skolestart 

 
Målsætning Formålet er at skabe en tryg skolestart på de tre afdelinger på 

Kulsbjerg Skole. 

Principper I prioriteret rækkefølge dannes klasserne efter følgende 
principper: 

1. Eleven placeres på den ønskede afdeling. 

2. Eleverne i 0. klasse placeres i hold på hver af de tre 

afdelinger. Klassen dannes senest ultimo september. 

Hvis det viser sig hensigtsmæssigt i forhold til elevernes 

læring og trivsel, kan der senere i skoleforløbet 

forekomme klasseombrydning.  Endelig klassedannelse 

sker forud for 1. klasse. Oplyses medio maj. 

3. Børn i 0.-6. klasse flyttes ikke mod deres forældres vilje 

til en af de to andre afdelinger. Overflytning til anden 

afdeling kan i helt særlige tilfælde forekomme jf. BEK nr 

697 af 23/06/2014 § 6 stk. 4 om fremme af god orden i 

Folkeskolen.  

4. Personalet i skole og Klub danner klasser med ligelig 

fordeling af drenge og piger og med hensyntagen til 

faglige og sociale kompetencer. 

5. Det er ikke muligt for forældre at afgive ønsker om hold 

eller klasser. 
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Stensved 

55 36 46 70 

Stensved SFO 

55 36 46 71 

 

Mern 

55 36 46 80 

Mern SFO 

55 36 46 85 

 

Nyråd 

55 36 39 99 

Nyråd SFO 

55 36 39 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vejledning Bemærkninger: 

 Ad. pkt. 2 så kan elever placeres i et eller flere hold, alt 

efter hvor mange elever der er på afdelingen. Hvis der er 

elever til mere end én klasse, vil eleven kunne være på 

forskellige hold hen over skoleåret, indtil 

klassedannelsen sker inden skolestart i 1. klasse. 

 Ad. pkt. 3: Holddeling kan være en del af løsningen, for 

at sikre opfyldelse af forældrenes afdelingsvalg. Skolens 

ledelse kan gå i dialog med forældre, for at drøfte 

mulighederne for en evt. flytning, før de endelige klasser 

meldes ud til forældrene. 
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