Principper for indskrivning og klassedannelse på Ørkildskolen
Principper for klassedannelse finder anvendelse i følgende tilfælde:
• Ved skolestart – når nye børnehaveklasser dannes på de to afdelinger.
• Når tilflyttere fra andre kommuner eller elever fra andre af kommunens skoler
skal indgå i skolens klasser.
• Når elever på anmodning fra hjemmet eller skolen på baggrund af
trivselsmæssige forhold overvejes overflyttet mellem skolens klasser.
• Ved sammenlægning, nyoprettelse og nydannelse af klasser i skoleforløbet
Overordnede principper:
• Ørkildskolen er én skole med klasser fra børnehaveklasse til og med 6. klasse
fordelt på to afdelinger – afd. Byen og afd. Øst.
• Der etableres klasser på de to afdelinger efter de retningslinjer som Byrådet har
fastlagt for klassedannelse.
• På Ørkildskolen gives mulighed for, at hjemmene tilkendegiver i hvilken afdeling,
de ønsker deres barn skal gå.
• Der dannes klasser under hensyntagen til en ligelig fordeling af børnene mellem
afd. Byen og afd. Øst samt en ligelig fordeling af drenge og piger i de enkelte
klasser.
• Beslutning om klassedannelse på de enkelte afdelinger og placeringen af det
enkelte barn på henholdsvis afd. Byen og afd. Øst træffes af skolens leder.
• Skolebestyrelsen orienteres en gang om året om klassedannelsen på skolen for
det kommende skoleår.

Principper i forbindelse med indskrivning og klassedannelse til børnehaveklasserne:
• Klasserne dannes af børnehaveklasseledere og pædagoger under ansvar over for
skolens ledelse.
• Det skal tilstræbes at danne børnehaveklasser, hvor der tages hensyn til
forskelligheder, muligheder og udnyttelsesgraden på de to afdelingers fysiske
rammer.
• Der skal tilstræbes en ligelig fordeling af drenge og piger i de enkelte klasser

•

•
•

Ved indskrivningen søges forældrenes afdelingsønske om afd. Byen eller afd. Øst
så vidt muligt imødekommet, efter følgende principper i prioriteret rækkefølge:
1. Elever med søskende på den ønskede afdeling går forud for andre
2. Eleverne optages som udgangspunkt på den skole der ligger nærmest
deres bopæl
Skolens leder kan, såfremt der er særlige pædagogiske og sociale hensyn at tage
til det enkelte barn, fravige ovenstående principper.
Under hensyntagen til en helhedsvurdering på fordelingen af eleverne på de to
afdelinger i henhold til de overordnede principper, træffer skolens leder suverænt
den endelige fordeling af eleverne på afdelinger og klasser.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 7. november 2018
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