Principper for fordeling af børn og klassedannelse ved skolestart
Ved fordeling af eleverne mellem de to indskolings- og SFO-afdelinger Byvang og Lindegård, sker
fordelingen på baggrund af ønsket om at sammensætte to elevgrupper, der sikrer at alle elever på
Slangerup Skole får de samme gode vilkår for at udvikle sig fagligt som socialt.
Børnene vil inden 1. maj blive fordelt mellem SFO’erne på afdeling Byvang og Lindegård og denne fordeling
foretages af skoleledelsen på baggrund af nedenstående kriterier..






Søskende på en af afdelingerne
Bopælsadresse
Ligelig fordeling af antal elever
Ligelig fordeling af drenge og piger
Elever med særlige behov

Ultimo juni bliver børnene fordelt i klasser. Målet med klassedannelsen er, at der såvel i de enkelte klasser
som på årgangen som helhed etableres velfungerende fællesskaber.
Ved klassedannelsen tages der så vidt muligt hensyn til følgende:






Konklusioner fra observationerne af børnegrupperne i mini-SFO i maj og juni
Ens klassestørrelser
Ligelig fordeling af drenge og piger
Elever med særlige behov
Eventuelt oplysninger fra børnehaverne om relationer, styrker og svagheder i børnegrupperne

Klassedannelsen er aldrig mere endelig, end at den kan ændres, hvis balancen mellem klasserne på
årgangen viser sig at være skæv. Klassedannelsesprocessen evalueres inden efterårsferien.
Ved indskrivning til børnehaveklasser i nov. orienterer skolelederen forældrene om principperne for
klassedannelse.

Vedtaget Skolebestyrelsen november 2016

Principper for klasseplacering for tilflyttede elever til Slangerup Skoles
distrikt (0. – 6. klasse)
Når forældre henvender sig, hører den pædagogiske leder om hvordan den pågældende elev fungere
fagligt, social og hvilke interesser eleven har, for på den måde at finde den bedst egnede klasseplacering. Vi
hører også om der er ønsker om en specifik afdeling.
En pædagogisk leder fra Byvang og Lindegård taler sammen for at finde den bedste klasseplacering med
udgangspunkt i at målet er, at danne ligeværdige klasser, da alle elever skal have de bedst mulige rammer
for læring.
Hvis forældrene har ønske om en speciel afdeling, imødekommes ønsket så vidt muligt. Dog kan der være
pædagogiske forhold, som kan bevirke, at en afdeling ikke kan optage flere elever.
Hvis eleven ikke kan optages på den ønskede afdeling, optages eleven på den anden afdeling.

Vedtaget Skolebestyrelsen oktober 2015

Principper for klasseflytning af elever herunder mellem Byvang- og
Lindegårdafdelingen efter forældrenes ønske.
Inden en eventuel flytning skal sagen være grundig belyst mellem skole og forældre. Eventuelle problemer
skal være søgt løst.
Det er skolelederen, der efter en vurdering, træffer beslutning om en flytning kan godkendes.

Vedtaget Skolebestyrelsen oktober 2015

Fra Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen
Kapitel 3: Indskrivning/optagelse
Elever til 0. klasse optages som udgangspunkt på skolen i det distrikt de har bopæl. Der tilstræbes herefter
en hensigtsmæssig placering på skolens matrikler i forhold til elevernes bopæl.
Ansvaret for klassedannelse og placering på skolens undervisningsmatrikler påhviler skolelederen i et
samarbejde med forvaltningen, som placerer elever ud fra faglige og pædagogiske vurderinger. I denne
proces, tages desuden særligt hensyn til søskendeforhold.
Der er mulighed for at blive optaget på en anden skole i kommunen end distriktsskolen efter følgende
kriterier:
Der optages ikke børn fra andre distrikter, hvis elevtallet overstiger 25 elever i den aktuelle klasse. Såfremt
det af kapacitetsmæssige årsager ikke er muligt at optage alle børn, som ønsker at blive indskrevet på en
given skole, optages eleverne i følgende rækkefølge:
1. Først optages børn med søskende på den ønskede skole.
2. Dernæst optages børn som bor nærmest på den ønskede skole.
3. Dernæst foregår optagelse efter opskrivningsdato.
Børn fra andre kommuner optages efter samme retningslinjer. Børn som bor i Frederikssund Kommune
optages dog altid først.
Indskrivning af nye elever til 0. klasserne finder sted efter følgende procedurer:
1. Der udsendes orienteringsmateriale og indbydelse til orienteringsmøde vedr. skolestart fra den
enkelte skole til distriktets kommende elever.
2. I løbet af efteråret kan der holdes orienteringsmøder på skolerne.
3. Forældre foretager digital indskrivning på Frederikssund Kommunes hjemmeside fra ultimo oktober
til primo januar, uanset om man ønsker distriktsskolen eller en anden skole.
4. Der afholdes evt. afsluttende skoleindskrivning på skolerne i januar måned med hjælp til at
indskrive digitalt.
5. På baggrund af de indkomne ønsker om indskrivning udarbejder skolens ledelsesteam i samarbejde
med forvaltningen klassedannelsen i henhold til ovennævnte kriterier.
I de år, hvor der er skolebestyrelsesvalg fremrykkes proceduren, således at de nye 0. klasses elever kan
være indskrevet inden valget, idet deres forældre har valgret og er valgberettigede.
Styrelsesvedtægter godkendt af Uddannelsesudvalget d. 13. april 2015. Gældende fra skoleåret 2015/2016

