
Princip for klassesammenlægning for 7. klasse på overbygningsskolen Byskovskolen afdeling Benløse 

 

Der er 2 forslag i nedenstående og et af dem skal vælges som fast princip 

 

Forslag 1: 

Byskovskolen er overbygningsskole, hvorfor 6. klasserne fra afdeling Benløse, afdeling Asgård og 

Kildeskolen skal samles i flere 7.klasser på afdeling Benløse. 

Senest den 30. september året før (dvs. når eleverne lige er startet op i deres respektive 6. klasser) skal der 

sendes en skriftlig udmelding fra overbygningsskolens udskolingsafsnit, som tydeligt beskriver, hvordan 

klasserne lægges sammen i 7. klasse. Det kan f.eks. være, at afdeling Asgårds og Kildeskolens elever laves til 

én klasse og afdeling Benløses klasser fortsætter uændrede. Denne skrivelse sendes til 6. klassernes ledere 

og klasselærere. Disse sørger for, at den skriftlige udmelding lægges ud til eleverne og deres forældre på 

Aula senest i uge 41. 

For at sikre en god kommunikation med kommende elever og forældre, skal denne skrivelse sendes til 

samtlige elever i 6.klasserne, - uanset om disse forventes at fortsætte på afdeling Benløse i 7. klasse eller ej. 

I denne skrivelse skal ledelse, lærere mv i udskolingsafsnittet på Byskovskolen byde kommende elever 

velkommen til udskolingen og fortælle lidt om, hvad de kommende elever kan glæde sig til. Dette 

naturligvis for at de skal føle sig velkomne og få lyst til at fortsætte på afdeling Benløse i stedet for at vælge 

andre udskolingsmuligheder. 

Ved skoleårets afslutning bruges en halv dag på overlevering fra afsluttende lærer til dem, som skal 

overtage eleverne i det nye skoleår. 

Skolelederne for Byskovskolen og Kildeskolen skal for deres skolebestyrelser fremlægge og få godkendt et 

brobygningsforløb, som skal være ensartet år for år. 

 

Forslag 2: 

Byskovskolen er overbygningsskole, hvorfor 6. klasserne fra afdeling Benløse, afdeling Asgård og 

Kildeskolen skal samles i flere 7.klasser på afdeling Benløse. 

Klasserne fra de tre skoler vil altid blive splittet op og blandet til nye klasser. I forbindelse med den nye 

klasseinddeling er det altid de “afgivende” klasselærere fra de respektive 6.klasser, der ved fælles hjælp 

skaber de nye klasser, da det er dem, der kender eleverne bedst, og derfor har bedst mulighed for at 

sammensætte nogle velfungerende klasser. Her har de kommende lærere i udskolingen også mulighed for 

at blive involverede. 

Hvordan de nye 7.klasser kommer til at se ud, meldes ud til elever og forældre skriftligt senest ugen efter, 

at eleverne har afsluttet 6. klasse. Inden skal denne skrivelse sendes til gennemlæsning hos en 

lærerrepræsentant fra de klasser, som eleverne kommer fra, således at disse har mulighed for at opdage 

eventuelle fejl eller uhensigtsmæssigheder. 

Ved skoleårets afslutning bruges en halv dag på overlevering fra afsluttende lærer til dem som skal 

overtage elever i det nye år. 



Skolelederne for Byskovskolen og Kildeskolen skal for deres skolebestyrelser fremlægge og få godkendt et 

brobygningsforløb, som skal være ensartet år for år. 

 

Kommunikation: For at sikre en god kommunikation med kommende elever og forældre, skal der ultimo 

september sendes en skrivelse til samtlige elever i 6.klasserne, - uanset om disse forventes at fortsætte på 

afdeling Benløse i 7. klasse eller ej. I denne skrivelse skal ledelse, lærere mv i udskolingsafsnittet på 

Byskovskolen byde kommende elever velkommen til udskolingen og fortælle lidt om, hvad de kommende 

elever kan glæde sig til. Dette naturligvis for at de skal føle sig velkomne og få lyst til at fortsætte på 

afdeling Benløse i stedet for at vælge andre udskolingsmuligheder. 

 

Såfremt Forslag 1 vælges, og man for hvert år vælger om det vil være bedst at blande klasserne 

fuldstændigt eller fx beholde afdeling Benløses klasser og sammenlægge afdeling Asgårds og Kildeskolens 

klasser, skal fremgangsmåden i Forslag 2 altid følges, hvis man vælger at blande alle klasserne og danne 

helt nye – dette for at sikre velfungerende klasser bedst muligt.  


