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PRINCIP FOR ELEVERNES PLACERING I KLASSER 
 

 
Almenklasserne 

Nye 0. klasses elever: De elever, der bor i tilknytning til afdelingen på Holtbjerg, danner 
grundlag for klasserne på den afdeling, og det samme gør sig gældende for de elever, der 
bor i tilknytning til afdelingen på Sjællandsgade.  

 
Inden indskrivningen afholdes et informationsmøde for alle forældre, som evt. ønsker, at 

deres barn skal starte i 0. klasse ved næste skoleårs start.  
Ved klassedannelse af nye 0. klasser, hvor der bliver mere end én klasse på årgangen 
samt ved evt. udvidelse med et nyt spor på en årgang, foretages fordelingen af elever efter 

følgende kriterier:  
 

- hensyntagen til en ligelig fordeling af drenge og piger i klasserne  
- hensyntagen til en ligelig fordeling af børn med særlige behov 
- de ”gamle team” involveres i processen 

 
Skolelederen har i alle sager om elevers placering i klasser det overordnede ansvar.  

 
 
Specialafdelingen  

Hvis der er indskrevet nye skolebegyndere nok til at danne en ny gruppe dannes en så-
dan.  

Er der ikke elever nok til at danne en ny gruppe/videreføre de eksisterende, placeres ele-
verne i eksisterende grupper. Det sker med baggrund i beskrivelser af eleven eller andre 
relevante oplysninger.  

Som udgangspunkt forbliver eleverne i de grupper, hvor de blev placeret ved skolegan-
gens begyndelse.  

En elev kan ved begyndelsen af et nyt skoleår placeres i en anden gruppe, hvis det skøn-
nes mest hensigtsmæssigt i forhold til elevens udvikling.  
En elev kan overflyttes til en anden gruppe i løbet af skoleåret, hvis det skønnes, at en 

omgående flytning er at foretrække frem for at vente til et nyt skoleår. 
 

Specialklasserne er sammensat ud fra principper om, at elever med samme behov for un-
dervisning kommer i samme klasse, og at klassen kan undervises ud fra samme overord-
nede pædagogiske tiltag, f.eks. "tegn til tale" eller "aktivitetsstyret pædagogik". Desuden 

lægges der vægt på, at eleverne indbyrdes kan fungere sammen i klassen, ligesom der så 
vidt muligt tages hensyn til den fysiske alder. Dette betyder, at elever flytter fra en gruppe 

til en anden, når der er behov og grundlag derfor. 
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