
 
Skolestart og klasse- og hjemmeholddannelse  
Karup skole har aldersintegrerede klasser i indskolingen (0. – 3. årgang) og på mellemtrinnet (4. – 
6. årgang). I udskolingen har skolen mere traditionelle klasser, men der arbejdes med holddeling i 
forskellige konstellationer. 
 
Når der i det efterfølgende refereres til klassebegrebet, dækker det både den traditionelle opfattelse 
af en klasse og den holddeling, der arbejdes efter i de aldersintegrerede grupper i indskolingen og 
på mellemtrinnet.  
 
Elever indplaceres ved skolestart på et hjemmehold, det tilstræbes, at der dannes homogene klasser 
og hold ved en nogenlunde ligelig fordeling af:  
 
 aldersintegration  

 piger og drenge  

 elever fra hele skoledistriktet  

 elever med kendte vanskeligheder  

 tosprogede elever  
 
Underviserne i en afdeling tages med på råd i forbindelse med klasseplacering, inden forældrene 
orienteres. Ved overgangen fra børnehaven til skole høres det pædagogiske personales perspektiver 
på bl.a. det sociale og faglige. 
Ved skolestart forsøger vi at imødekomme ønsker fra forældrene i den udstrækning, at det ikke 
strider mod ovennævnte principper. I øvrigt kan medarbejdere og ledelsens pædagogisk overveje 
grundlaget for klassedannelse.  
 
Indplacering af ny elev følger ovenstående hensyn.  
Underviserne på en årgang eller i en afdeling tages med på råd i forbindelse med klasseplacering, 
inden forældre orienteres.  
 
Klassesammenlægning og klassedannelse i igangværende skoleforløb  
Ved overgangen fra indskoling til mellemtrinnet placeres eleverne i de eksisterende hjemmehold. 
Der tages hensyn til ovennævnte forhold.  
 
Ved overgangen mellemtrinnet til udskolingen dannes, der nye klasser. Antallet af klasser afhænger 
af antal elever.  
Klasserne dannes ud fra ovenstående principper. Ligeledes inddrages børnene i processen via fx 
klassetrivselsundersøgelser og elevsamtaler.   
 
Hvis det er nødvendigt med klassesammenlægninger orienteres og høres skolebestyrelsen så tidligt 
som muligt om planerne for klassesammenlægning, herunder aftales informationsstrategi for 
sammenlægningsprocessen.  
Teamet informeres om påtænkt klassesammenlægning.  
Hjemmene orienteres skriftligt om den endelige klassedannelse.  
 
 
 



 
Holddeling 
 
Qua organiseringen med udvidet holddeling er eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet i løbet 
af skoledagen på faghold. Disse faghold kan skifte i løbet af et år for enten en eller flere af eleverne. 
Som udgangspunkt dannes fagholdene ud fra over de ovenstående principper, men andre opdelinger 
kan forekomme, hvis der er en pædagogisk begrundelse herfor. 
 
Skolebestyrelsen feb19.  
 
 



 


