Levanger kommune
Frol oppvekstsenter

Frol, 16.desember 2014

Generelle prinsipper for sammensetning av klasser
ved Frol oppvekstsenter, samt tidspunkt for
offentliggjøring av disse
Innledning
Skolen har sammen med FAU-ene ved Mule, Okkenhaug og Frol kjørt en prosess høsten 2014
vedr utarbeiding av retningslinjer for sammensetting av de nye klassene ved Frol
oppvekstsenter fra høsten 2015 av. Det har vært flere felles FAU-møter og et felles
storforeldremøte.

Høringsbrev
FAU-ene ble bedt om å innhente synspunkter fra foreldregruppen vedr generelle prinsipper
foreldrene ønsker skal legges til grunn når vi setter sammen klassene. Det er skolens ansvar å
sette sammen elevene i klasser som best vil ivareta elevenes behov for faglig utvikling og
sosial tilhørighet. Vi ønsker imidlertid foreldrenes synspunkter på prinsipper som skal
tillegges vekt i dette arbeidet, som f.eks geografi, kjønn, vennskap, læringsfelleskap,
eksiterende klasser, elevtall, forhold på enkelte trinn osv.
Videre ble FAU-ene utfordret på å komme med synspunkter på når klassene skal
offentliggjøres; før sommeren, på slutten av sommeren eller ved skolestart.

Høringsuttalelser
Okkenhaug skoles FAU uttaler
1. om klassesammensetning:
a. Godt læringsmiljø og læringsfellesskap er viktigere enn vennskap
b. Alle unger bør ha klassekamerater i nabolaget ( om mulig)
c. Hvis trinnet fra Mule / Okkenhaug har <6 elever bør de fortsette i samme
klasse, >5 kan deles i to grupper
d. Elever med spesialundervisning bør spres i alle klasser
e. Særskilte forhold Okkenhaug:
i. Foreldre til et tvillingpar ønsker at de fortsetter i samme klasse ved Frol
ii. Egen uttalelse fra 6.trinn støttes av FAU
2. om tidspunkt for offentliggjøring av klassene
a. FAU har ikke et enhetlig syn på tidspunkt for offentliggjøring, og peker på
fordeler og ulemper ved ulike tidspunkt.
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3. Andre forhold som nevnes
a. Ønsker adresseliste/telefonliste til foreldre i klassene offentligjort samtidig
med klassene
Mule skoles FAU uttaler
1. Om klassesammensetning
a. Lærerne har ansvar for klassesammensetning
b. Opp til 5 elever; ikke delt, 5-11 elever; deles i to, over 11 elever ; deles i tre
2. om tidspunkt for offentliggjøring av klassene
a. før skolestart, men før eller etter sommerferien er opp til ledelsen ved Frol
3. Andre forhold som nevnes
a. Bussrute; vi forventer at busstiden ikke overstiger 30 min hver vei, og ønsker
noen fra Mule FAU får være med på planlegging av bussrutene
b. Opptatt av voll e.l mot Okkenhaugsveien
c. Åpen dag høsten 2015 for foreldre og besteforeldre
d. FAU høsten 2015 bør bestå av repr fra alle tre skolene.
Frol skoles FAU uttaler
1. Om klassesammensetning
a. Geografi; gunstig med noen kjente fra nabolag, særlig på småtrinn
b. Kjønn – lik fordeling er viktig
c. Læringsfellesskap/psykososialt miljø / vennskap; kontaktlærer sine vurderinger
legges til grunn. Obs! foreldre må få ta kontakt med kontaktlærer om dialog
med dette ut fra særskilte forhold ved den enkelte unge.
d. Elevtall er ikke så viktig dersom andre forhold tilsier skeiv fordeling mellom
klassene
e. VIKTIG; foreldre må trekkes med dersom det blir endringer senere på de
klassene som nå etableres ved at klasser må deles eller slås sammen.
f. 6.trinn egen uttalelse som FAU ber om at blir tillagt vekt i vurderingen videre
2. om tidspunkt for offentliggjøring av klassene
a. første del av juni slik at elevene kan treffes i sine klasser før sommerferien.
3. Andre forhold som nevnes
a. Bør legge opp til jevnlige treff på trinn våren – 15

6.trinns - foreldre alle skoler
1. Om klassesammensetning
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
2. om tidspunkt for offentliggjøring av klassene
a. i god tid før sommerferien
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Vurdering
1. Om klassesammensetning
Alle tre FAU-er er samstemt i at kontaktlærernes vurderinger skal veie tungt i prosessen
med å sette sammen klassene. I dette ligger at lærerne skal kunne ta hensyn til
læringsmiljø, vennskap, forhold ved enkeltelever, kjønn og elevtall.
Videre synes det å være enighet om at geografi skal tillegges vekt i den forstand at alle bør
ha noen fra sitt nabolag/grend i sin klasse om det er mulig. Slik ordlyden er i uttalelsene
forstås også FAU-ene slik at det ikke skal være slik at skolekretsen deles i tre/fire områder
i den betydning at alle elever i samme område da skal utgjøre en klasse. Tvert om ønsker
FAU-ene at klassene gjerne skal bestå av elever fra mange deler av skolekretsen vår. Det
synes som at på trinn det er opp til 6 elever fra en skole / 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.
Dersom klassene som etableres høsten 2015 senere må enten deles opp eller slås sammen
som følge av endringer i elevtallet, anbefales det at foreldrene trekkes med i prosessen.
Foreldrene ved 6.trinn ved de tre skolene har levert egen, felles høring som bare gjelder
sitt eget trinn
2. Om tidspunkt for offentliggjøring av klassene
Mule FAU ønsker en offentliggjøring før skolestart, og mener ledelsen må ta stilling til
om dette er før eller etter sommerferien, Frol FAU ønsker en offentliggjøring før
sommeren, mens Okkenhaug ikke har samlet seg bak noen felles uttalelse på dette
området.

Konklusjon i form av retningslinjer:
1

2

3

4

5

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. Slike innspill skal gå til kontaktlærer, og
skal tas inn i drøftingen ved klassesammensetning. Det vil gå ut et skriv til
foreldrene vedr dette i begynnelsen av mars måned.
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 og med 5 elever fra et nabolag / grend, så bør disse gå i
samme klasse, 6-12 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 med forbehold om
endringer som følge av retningslinjenes pkt 2
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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
e. Retningslinjenes pkt 2 gjelder også for dette trinnet
Klassene offentliggjøres – med de forbehold endringer som følge av flytting /
tilflytting – i månedsskiftet mai/juni 2015
Kontaktlærere for alle klasser presenteres når klassen offentliggjøres.
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.

Med hilsen

Geir Mediås
Rektor Frol barnetrinn
Enhetsleder Frol oppvekstsenter
gme@levanger.kommune.no
98644190
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