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Princip for klassedannelse for 7. årgang på 

overbygningsskolen Byskovskolen afd. Benløse. 
 

Overordnet mål 

Formålet med dette princip er at danne de bedst mulige 7. klasser på Byskovskolen for både elever fra afd. 

Benløse, afd. Asgård og Kildeskolen samt øvrige. 

 

Princip 

Byskovskolen er overbygningsskole for Byskovskolen afd. Benløse, afd. Asgård og Kildeskolen. Derfor skal 6. 

klasserne samles til flere 7. klasser på Byskovskolen afd. Benløse. 

Dette skal ske med et højt informationsniveau, god kommunikation mellem skolerne, lærerne og 

forældrene, og i samarbejde mellem de afgivende og modtagende lærere og skolernes ledelse. 

Alle klasser fra de 2 afdelinger på Byskovskolen samt klasse/klasser fra Kildeskolen bringes i spil for at 

danne de mest optimale klasser med et lige fagligt niveau. 

Forløbet 

I starten af 6. klasse drøfter afgivende lærere og skoleledelser muligheder for klassedannelse, hvorefter 

ledelsen på Byskovskolen tager den endelige beslutning. 

Senest d. 30. september sendes der en skriftlig udmelding fra Byskovskolens udskolingsafsnit, som tydeligt 

beskriver, hvordan klassedannelsen i 7. klasse kommer til at foregå. Denne skrivelse lægges ud til samtlige 

6. klassers elever og deres forældre på AULA senest i uge 41. 

For at sikre god kommunikation og information bør denne skrivelse også indeholde en velkomst fra ledelse 

og lærere mv. Skrivelsen kan også indeholde information om, hvad man kan glæde sig til i udskolingen på 

Byskovskolen. Alt dette for at fastholde eleverne i distriktet, og få alle kommende elever og forældre til at 

føle sig velkomne. 

Ved nye klassedannelser skal de afgivende lærere høres i forhold til klassedannelserne. Det er både 

Kildeskolens og Byskovskolens ledelse, der har ansvaret herfor.  

Uanset hvordan 7. klasserne dannes – eller videreføres, skal der i slutningen af skoleåret bruges den 

nødvendige tid på grundig overlevering fra afgivende lærere til modtagende lærere. Det er ligeledes både 

Kildeskolens og Byskovskolens ledelse, der har ansvaret herfor.  

Klasselisterne for de nye 7. klasser sendes ud til elever og forældre inden sommerferien, så eleverne ved, 

hvilken klasse de er kommet i, samt hvilke lærere de skal have. 

For at fremme trivsel i de nye 7. klasser afvikles der brobygningsforløb. Disse bør være ensartede fra år til 

år, og det er skoleledernes ansvar, at dette sker. 

Ved eventuel klagesag over placering af den enkelte elev behandles klagen efter gældende princip for 

klagesager. 


