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RUTINER FOR DELING AV KLASSER 

 
Disen skole er bygget slik at elevene ikke kan gå i samme klasse i sju år. Noen år må elevene være delt i tre 

klasser hvor hver klasse har inntil 28 elever, og noen år må elevene være delt i fire klasser hvor hver klasse 

har inntil 21 elever. Når elevene er tredelt i klasser, er de i ordinære klasserom. De andre årene har elevene  

undervisning i fleksible undervisningslokaler (basearealer).  

Av pedagogiske grunner har vi bestemt at elevene de første fire årene skal være i ordinære klasserom som 

har plass til inntil 28 elever. Fra 5. trinn deles elevene i fire grupper (21 elever i hver).  

 

Bakgrunn 

Disen skole ble opprinnelig bygget som en to-parallell skole med plass til 392 elever, 56 elever på hvert 

klassetrinn. Skolen hadde da 14 klasserom. 

Etter noen år ble skolen bygget ut. I 2006 var utbyggingen gjennomført, og det er nå plass til inntil 588 

elever, maksimalt 84 elever på hvert klassetrinn. 

 

Tilbygget (bygg E ) og ombygging av 1.etasje i bygg A har ikke tradisjonelle klasserom på 60 m², men 

fleksible arealer (baser). Disse arealene er av ulik størrelse. Størrelsen på rommene krever at elevene deles i 

grupper på inntil 21 elever.  Av den grunn må skolen fordele elevene på en annen måte fra 5. årstrinn.  

 

Informasjon 

Foresatte informeres allerede på første møte med skolen. Vår oppfatning er at tidlig informasjon, gjør det 

mulig å bli kjent med nye elever og skape gode relasjoner dem i mellom.  

 

 Informasjon på skolens hjemmeside 

 Orientering i innskrivingsbrev  

 Informasjon på foreldremøtet på førskoledagen 

 Elevene orienteres om ny klassesammensetning i mai i 4. trinn. Klasselistene sendes hjem til foresatte.  

 Elevene vil ha timer/dager sammen i ny klasse hvor fokus er på relasjonsbygging. 

 

Skolen oppfordrer foresatte til å bidra til at ny sammensetning av elevene blir en positiv prosess som også 

gir rom for nye vennskap. 

 

Ny fordeling  

Det er utarbeidet rutiner for hva som skal legges til grunn ved ny fordeling av elevene. Det er: 

 Jevn fordeling av jenter og gutter i hver klasse 

 Pedagogiske hensyn  

 Elever med spesielle behov 

 Geografi i forhold til ny klasse 

 

 

Gjennomføring skjer på følgende måte: 

 Ledelsen foretar delingen 

 Delingen er endelig, men ledelsen må ha et forbehold ved helt spesielle årsaker ledelsen ikke kjente til 

ved deling. Normalt vil det ikke være mulig å bytte klasse.  

 Elevene orienteres om ny klassesammensetning i mai på 4. trinn. 

 

 


