Princip for holddannelse

Holddannelse er et begreb i folkeskoleloven. Holddannelse kan være praktisk
begrundet og pædagogisk begrundet.
Pr. 1. aug. 2016 organiserer vi på Vestrup Skole undervisningen på forskellige hold.
4 hjemmehold; A, B, C og D og 5 faghold: rød, gul, grøn, blå og lilla

ALLE elever tilhører den årgang de er indskrevet på: 0. årg. – 1. årg. – 2. årg. osv.
ALLE elever evalueres i forhold til de mål, der er for deres årgang.

Stamhold
0. og 1. årg. udgør hjemmehold A
2. og 3. årg. udgør hjemmehold B
Elever fra 4. – 5. og 6. årgang deles på langs i hjemmehold C og D
Mellemtrinselever deles på hold C og D uden skelen til fagligt niveau. I stedet deles eleverne,
så der dannes to ligestillede hold. Det tilsigtes, at der er en ligelig fordeling af piger og
drenge på begge hold. Det tilsigtes også, at søskende er på hvert sit hold.
På hjemmeholdene undervises hold A og B i fagene: kristendom, historie, N/T, idræt, musik,
billedkunst og UU
På hjemmeholdene undervises hold C og D i fagene: kristendom, historie, idræt, svømning,
musik, billedkunst, håndværk og design, madkundskab
Det er det pædagogiske personale, der danner holdene. Holdene præsenteres for elever og
forældre kort før sommerferien.
Faghold
Fagholdene dannes dels af praktiske grunde, dels af pædagogiske grunde. Det tilsigtes, at
fagholdene har en nogenlunde ens størrelse og helst under 20 elever. Alle 0. årgangs elever
starter på det røde hold, alle 4. årgangselever starter på det blå hold og alle 6. årg. elever
starter på lilla hold. Ved at dele eleverne fra skolens 7 årgange på 5 faghold sikres det, at alle
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er på et hold af en sådan størrelse, at lærerens mulighed for at differentiere over 2 til 3
årgange er de bedst mulige.
Det er det pædagogiske personale der inddeler eleverne på fagholdene. Undervisningen på
faghold evalueres i nov. og dec. måned og elever vil efter nærmere aftale mellem skolen og
forældrene have mulighed for at rulle hen på næste hold omkring 1. februar. Man kan rulle
fra rødt til gult hold, fra gult til grønt hold og fra blåt til lilla hold. Man kan ikke rulle ’nedad’.
Man kan heller ikke rulle fra grønt hold til blåt hold – fra indskoling til mellemtrin.
Man kan godt være på forskellige faghold (farver) i forskellige fag.
Elevens faglige standpunkt er vejledende for, hvilket hold eleven skal være på. Ved indplaceringen vurderes det også, hvordan eleven socialt vil trives med det faghold, der passer
ham eller hende bedst. Indplacering på faghold sker altså på baggrund af en samlet vurdering af elevens faglige og sociale udviklingsniveau.
På fagholdene undervises hold rød, gul og grøn i fagene: dansk, matematik og engelsk
På fagholdene underviseres hold blå og lilla i fagene: dansk, matematik, engelsk, tysk og N/T
Det er det pædagogiske personale, der danner holdene. Holdene præsenteres for elever og
forældre kort før sommerferien.
I forbindelse med at skolen overgår til ovenstående holddeling afskaffes begrebet ”klasse” og
erstattes af termerne: HJEMMEHOLD og FAGHOLD.
Begrebet KLASSELÆRER forsvinder ligeledes og erstattes af KONTAKTLÆRER. Alle 0. årg. har
den samme kontaktlærer. Når man kommer i 1. årg. får man en ny kontaktlærer, som man
har til udgangen af 3. årg. I 4. årg. får man en ny kontaktlærer, som man har til udgangen af
6. årg.

Besluttet af skolebestyrelsen maj 2016
Revideres af skolebestyrelsen maj 2017

Side 2

