Levanger kommune
Frol oppvekstsenter
Frol:…
Til foreldre / foresatte ved Mule, Okkenhaug og Frol
Vedr sammensetning av klasser ved Frol oppvekstsenter fra høsten 2015 av
Skolene har i samarbeid med FAUene utarbeidet retningslinjer for sammensetning av de
nye klassene ved Frol oppvekstsenter fra høsten 2015 av;
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Elevene settes sammen i klasser ut fra skolens profesjonelle skjønn. Det
innebærer at klassene etableres i et møte mellom klassenes kontaktlærere og
en av skolens avdelingsledere i løpet av april måned. I begrepet «profesjonelt
skjønn» legges bl.a. læringsmiljø, vennskap, forhold ved enkeltelever, kjønn
og elevtall.
Innen utgangen av mars skal foreldre ha hatt mulighet til å komme med
innspill dersom de vurderer at det er noen helt særegne forhold ved egne barn
de mener må tas hensyn til i klassesammensetningen og som er ukjente for
skolen. Slike innspill skal gå til kontaktlærer, og skal tas inn i drøftingen ved
klasse-sammensetning.
Klassene settes sammen av elever fra ulike deler av skolekretsen vår, men alle
elever bør ha noen fra eget nabolag / grend i klassen sin. Som et
utgangspunkt har vi at dersom det er opp til 6 elever fra et nabolag / grend,
så bør disse gå i samme klasse, 6-11 elever fordeles i to, mens over 12 elever
fordeles på de klasser som er ved trinnet.
Alle klasser skal være heterogene sammensatt mtp kjønn, etnisitet, bosted,
elevforutsetninger, familiestruktur osv
Klassesammensetning ved årets 6.trinn foretas slik – jfr foreldrenes innspill:
a. Kull 03 sin inndeling i tre klasser på Frol os består ut 7.trinn
b. 6.kl ved Mule deles i to tilnærma like store grupper – det skal tas hensyn
til enkeltelevers ønsker ved inndeling av eksisterende klasse i to grupper
c. 6.kl ved Okkenhaug består som egen gruppe
d. Gruppene ved Mule og Okkenhaug fordeles på de tre 7.klassene ved Frol
Klassene offentliggjøres – med de forbehold endringer som følge av flytting /
tilflytting – i månedsskiftet mai/juni 2015
Ved eventuell ny sammenslåing / deling av klasser ved Frol os skal dette tas
opp i FAU så snart det er mulig. FAU tar i hvert tilfelle stilling til hvordan de
ønsker at foreldrene skal involveres i den aktuelle sammenslåing / deling.

Kontaktlærerne kjenner elevene best, og det er derfor riktig at de spiller en sentral rolle i
dette arbeidet. I retningslinjenes punkt 2 går det fram at dere som foreldre kan ta
kontakt med kontaktlæreren deres dersom det er spesielle forhold ved deres barn som
dere tror kontaktlæreren ikke er kjent med, og som dere mener bør tillegges stor vekt i
arbeidet med klassesammensetning.
Dersom dere mener dette gjelder dere, må dere ha tatt kontakt med
kontaktlæreren inne utgangen av mars måned.
Så ber jeg dere på årets 6.trinn merke dere pkt 5 i retningslinjene.
Avslutningsvis understreker jeg at disse retningslinjene viser at vi skal ta hensyn til en
rekke forhold for å sette sammen klasser vi mener skal fungere best mulig som et
læringsfelleskap. Innspill fra foreldre vil bli tatt med i drøftingen og veid opp imot andre
forhold som vi også er forpliktet til å ta hensyn til. Jeg kan derfor ikke love at alle
innspill fra foreldre får gjennomslag, men at vi tar dem med i vurderingen. Alle klasser
skal, som det heter i punkt 1, settes sammen ut fra skolens profesjonelle skjønn.
Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.
Med vennlig hilsen
Geir Mediås
Rektor Frol oppvekstsenter - gme@levanger.kommune.no – Tlf. 98 64 41 90

