
Princip for dannelse af 3. klasser ved Landsbyordningen Virring 

 
3. årgang samler elever fra Hylke og Virring Skole. Sammenlægningen er 
kendt og samarbejdet omkring denne klassedeling påbegyndes fra skolestart 

for elever, personale og forældre. 
 
Klasserne kan dannes med udgangspunkt i en eller flere af de eksisterende 

klasser, eller de kan dannes som helt nye grupper. Hvordan klasserne deles er 
en beslutning, der træffes i et samarbejde mellem ledelse og personale. 
Forældre opfordres til at bidrage og ytre sig til lærere og pædagoger, hvis de 

har vigtige argumenter for den ene eller den anden løsning. 
 
Forældrene inviteres inden jul, eller så snart beslutningen er truffet, til et 

orienterende møde, hvor ledelsen redegør for beslutningen, og der aftales 
konkrete planer for samarbejdet på tværs mellem Hylke og Virring. Mødets 
formål er at drøfte det fælles samarbejde på tværs frem til skolestart i 3.klasse 

mellem forældre og børn. 
 
Principper for klassedeling: 

 
Klassedelingen skal tage hensyn til størst mulig trivsel for alle børn, 
læringsmiljøets kvaliteten og fordeling af børn fra Hylke i alle klasser.  

 
Der tages mest mulig hensyn til de nydannede klasser i fagfordeling. Der 
tilstræbes få skift i personalesammensætningen omkring 3. årgang. 

  
På alle årgange udarbejdes en plan for gensidige besøg. Besøgene og 
kontakten intensiveres i løbet af 2.klasse  

• Der træffes så vidt muligt endelig beslutning vedr. nydannede 3. kl. 
inden jul. Beslutningen formidles på et møde, hvor der laves aftaler om 
forældresamarbejdet i de nye klasser. På forældremødet deltager elever 

fra Hylke, og fortælle om overgangen og deres oplevelser af hvad der er 
godt at holde fast i. 

• Forældre fra Hylke inviteres til at se SFO of de fysiske rammer på Virring 

skole i januar/februar måned 

• I maj/juni måned holder 2.C fest i Hylke for involverede børn, forældre 
og lærere og pædagoger 

• Det bør tilstræbes, at 2.C fra jul til sommer deltager i undervisningen i 
Virring et passende antal gange. Besøgene afvikles inden for involverede 
læreres skemalagte tid.  

• Umiddelbart efter sommerferien arrangeres en overnatning for den/de 
nydannede 3. kl. Der afsættes beløb til hytteleje på klassekonto.   

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den  
 



 

 


