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Samarbejdsaftale mellem Hem Skole og Skivehus Skole 

 

 

Skivehus Skole og Hem Skole har en fælles overbygning for 7. – 9. årgang. 

 

Gennem samarbejde skal bestyrelser, ledelser og medarbejdere på begge skoler medvir-

ke til at give elever og forældre en positiv forståelse af den fælles overbygning. 

 

Skolebestyrelserne mødes en gang om året. På dette møde evalueres overgangen fra 

Hem Skole til Skivehus Skole. 

 

Skolerne indbyder gensidigt forældregrupper/forældrerådsmedlemmer til at deltage i te-

maaftener/foredrag. 

 

I 5. – 6. klasse indgås aftale om fælles aktiviteter (se tidsplan). 

 

Klassedannelse 

Klassedannelsen sker i maj. 

Inden mødet har klasselærerne inddelt deres klasser i et antal grupper svarende til antal-

let af kommende 7. klasser. 

På mødet gennemgås grupperne, og de sammensættes med henblik på at danne nye, 

velfungerende klasser med ligelig repræsentation af elever fra hver af de oprindelige klas-

ser. 

 

Det skal præciseres: 

• At elever og forældre ikke deltager i klassedannelsen. 

• At klasselærerne gennem samtaler om klassedannelsesproblematikken sikrer sig, at 

processen er ens i klasserne. 

• At klasselærerne gennem samtaler opbygger ens præmisser med hensyn til kriterierne 

for sammensætning af klasserne. F.eks. skal begreber som tryghed og udfordring ind-

gå med lige stor vægt i de overvejelser, som klasselærerne og årgangens lærere i øv-

rigt har om sammensætningen af de nye klasser. 

• At der tages hensyn til helheden, hvilket vil sige, at der skal tages hensyn såvel til den 

enkelte som til klassen. 
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Tidsplan 

Tidspunkterne er vejledende. 

 

Tidspunkt 

emne deltagere ansvarlige 

Oktober Evaluering af elever-

nes faglige og person-

lige udvikling siden 

skoleskiftet. 

Afgivende og modta-

gende klasselærere. 

Klasselærerne i 7.kl. 

indkalder. 

November Evaluering af samar-

bejdsaftalen og de for-

rige års samarbejds-

forløb. 

Skolebestyrelserne fra 

Hem Skole og Skive-

hus Skole. 

Skivehus og Hem 

Skolers ledelser på 

skift 

( Hem arr. i 2009). 

April Planlægning af arran-

gementer for kom-

mende 6.kl. 

Klasselærerne for 5.kl. 

og kommende 6.kl. 

Klasselærerne i 5.kl. 

Hem Skole indkalder. 

Maj Klassedannelse. Klasselærerne i 6.kl. Klasselærerne i 6.kl. 

Skivehus Skole ind-

kalder. 

Maj/juni 

August 

Overdragelsesmøde: 

- det forløbne års un-

dervisning med hen-

blik på at give 7. klas-

se lærerne det bedste 

grundlag for planlæg-

ning. 

Afgivende og modta-

gende klasselærere. 

Klasselærerne i 6. kl. 

Skivehus Skole ind-

kalder. 

    

2. uge i juni 6.kl. mødes i Hem, 

hvor klassedannelsen 

præsenteres. 

5.kl. mødes på Skive-

hus Skole. 

Elever og klasselærere 

i 6.kl. 

 

Elever og klasselærere 

i 5.kl. 

Klasselærere i 6.kl. 

 

 

Klasselærere i 5.kl. 

Hem Skole indkalder. 

2. uge i juni Præsentationsmøde. 

 

Brev til Hem-elever 

ang. skolestart på Ski-

vehus Skole. 

Forældre og klasselæ-

rere i kommende  

7.kl. samt Skivehus 

Skoles ledelse. 

Skivehus Skoles ledel-

se. 

 

 

 

Buskørsel: 

Elever fra Hem Skole tilbydes buskørsel til Skivehus Skole efter gældende regler. Der 

kan på grund af transportsamarbejde med andre skoler forekomme ventetid. 

 

Blå Mandag: 

Blå Mandag afholdes fælles for alle, når det sidste hold elever er konfirmeret. 

 

 


