
 
Princip for klassedannelse på Hærvejsskolen 

 

Etablering af klasser på Hærvejsskolen sker med afsæt i Aabenraa Kommunale Skole-
væsens styrelsesvedtægter, hvor klassestørrelser maksimalt ved planlægning af et 

skoleår kan udgøre 28 elever. 
 
Hærvejsskolen er en afdelingsopdelt skole med afdelingerne 0.-3. klasse. 4.-6. klasse 

og 7.-9. klasse. Ved skift til en ny afdeling vil der ske en udskiftning af klassens lære-
re. 

 
Overgang fra børnehaverne og klassedannelser i børnehaveklasserne  
 

Mål for klassedannelsen i børnehaveklassen: 
Dannelse af homogene klasser, der fagligt og socialt kan danne grundlag for en god 

tryghed og trivsel for alle børn – og de bedst mulige rammer for personlig, social og 
faglig udvikling i løbet af skoleårene. 
 

Eleverne til børnehaveklasserne kommer fra flere forskellige børnehaver i Rødekro by 
og der foregår et tæt samarbejde med både børnehaver og forældre omkring over-

gangen til skole, blandt andet gennem skolebesøg i børnehaverne. 
 

Ud fra overvejelser om ligelig kønsfordeling, en passende fordeling af børn med særli-
ge behov og øvrige oplysninger om børnene dannes grupper (hold) i et samarbejde 
mellem børnehaveklasselederne og skolens ledelse. 

 
I løbet af foråret før overgangen til skole besøger 2. årgangs elever og deres lærere 

de børnehaver, hvor der er mindst 4 kommende skolebørn til Hærvejsskolen. Brobyg-
ningen har til formål at skabe tryghed og venskab for de kommende elever. 
Alle børnehaver vil i løbet af foråret blive inviteret ind på skolen, hvor de er på besøg i 

0.klasserne. 
 

Overgange og klassedannelser ved overgangen fra 3. til 4. klasse 
 
Efter 3. klasse sker der et afdelingsskift og et matrikelskift til mellemtrinnet. 

Som hovedregel fortsætter klassedannelsen fra indskolingen frem til og med 6. klas-
se. Der sker overlevering af viden fra indskoling til mellemtrin i løbet af foråret før 

overgangen til 4. klasse. 
 
I løbet af foråret før overgangen til 4. klasse afholdes orienteringsmøder for forældre 

og brobygningsdage for eleverne, så de kan føle sig trygge ved opstarten på den nye 
matrikel. 

 
Overgange, klasse- og holddannelse samt primærgrupper i overbygningen 
 

Efter 6. klasse kommer eleverne fra Hærvejsskolens mellemtrin og fra Hovslund Bør-
neunivers til Hærvejsskolens overbygning. På grund af det frie skolevalg er der også 

elever fra andre distrikter, der indskrives i overbygningen. 
 
Årgangssamarbejde 

Der er et tæt samarbejde mellem lærerne på hver enkelt årgang. Årgangens trivsel 
varetages af et årgangsteam bestående af ca. 5 lærere, der som hovedregel følger 

årgangen i 7., 8. og 9. skoleår. 
 



 
Stamklasser på 7. og 8. årgang 
Eleverne på 7. årgang fordeles i 3 stamklasser ved starten af skoleåret ud fra følgende 

principper: Princip 1: Alle faglige niveauer er repræsenteret på stamholdet. 
Princip 2: Eleverne har altid mindst en kammerat på stamholdet, som de fungere so-

cialt godt sammen med. 
Dannelsen af stamholdene sker i dialog mellem de tidligere klasselærere på 6. årgang 
og det nye årgangsteam for 7. årgang. 

 
Holddeling 

Fra efterårsferien i 7. klasse sker der i perioder forskellige former for årgangsvis hold-
dannelse , således at eleverne lærer at arbejde sammen med forskellige kammerater.  
 

Delehold 
Eleverne på 7. årgang er inddelt i delehold i fagene madkundskab, fysik-kemi, biolog 

og geografi. Deleholdene er de sammen hele året. 
 
Konfirmationsklasser 

I forhold til konfirmationsforberedelsen og konfirmationen er eleverne fortsat tilknyttet 
den samme klasse, som de tilhørte i 6. klasse. 

 
Stamklasser på 9. årgang 

Efter 8. skoleår vil der ofte ske nye klassedannelser, fordi nogle af eleverne vælger at 
tage på efterskole, og antallet af klasser kan derfor gå fra 3 klasser til 2 klasser på 9. 
årgang. Eleverne placeres efter ovenstående principper i 2-3 stamklasser – men fun-

gerer stadig som en samlet årgang. 
 

Primærgrupper 
Eleverne på 7. årgang fordeles i primærgrupper bestående af ca. 14-16 elever. Hver 
primærgruppe er tilknyttet en primærlærer, der har ansvaret for den enkeltes trivsel. 

Eleverne tilhører som hovedregel den samme primærgruppe gennem de tre år i over-
bygningen. 

 
Primærgrupperne sammensættes ud fra følgende principper: 
Princip 1: Eleverne blandes, så de møder forskelligheder. 

- Elever af begge køn 
- Elever med særlige behov fordeles ud mellem alle grupperne. 

 
Princip 2: Eleverne sættes sammen, så de har nogle i gruppen, som de passer sam-
men med: 

- Kammerater fra nuværende årgang (6. årgang). 
- Interesser 

- Type 
 

Princip 3: Eleverne sættes sammen med en lærer, som de passer sammen med. 

 
Brobygning for elever og forældre 

I starten af juni måned før overgangen til 7. klasse afholdes brobygning og elev-
forældrearrangement for de kommende 7. klasser på Hærvejsskolen. 
 

 
Princip for klassedannelse tages op til revision hvert andet år.  
Princippet er revideret første gang foråret 2017. Princippet er revideret i foråret 2019. 

 


