
 

klassekvotient 

Kære forældre 

 

I løbet af det sidste års tid har vi haft en konstruktiv debat omkring klassekvotienter på Sorø Privatskole. Vi 

har talt om det på 2 forældrenævnsmøder, 2 bestyrelsesmøder og naturligvis også i personalegruppen. Vi er 

alle enige om, at klassekvotienten betyder noget, især når man som forældre vælger skole - vigtigst er det i 

den forbindelse, at skolen har et øvre loft. Sorø Privatskole bibeholder derfor et øvre loft, samtidig med vi 

ændrer en smule på klassekvotienten i indskolingen. Det skal bl.a. gøre det nemmere, at inkludere de nye  

elever i læringsfællesskabet og klassekulturen samt styrke mulighederne for at optage nye elever i 0. klasse. 

 

Som det er nu, har Sorø Privatskole et øvre loft på 20 elever i 0.-3. klasse, mens det er 24 elever i 4.-9. 

klasse. Skolen optager altså 4 elever i hver af de tre 4. klasser. Vi har dog erfaret, at det er for mange  

elever at optage på én gang. Det bliver vanskeligere, når det kommer til at inkludere de nye elever i et  

læringsfællesskab og bevare en god klassekultur. 

 

Derfor ændrer vi nu klassekvotienten fra 20 til 22 i 3. klasse, så der optages 2 elever i 3. klasse. Det  

betyder, at der kun optages 2 elever i 4. klasse. Det skal gøre det nemmere for klassen, at inkludere de nye 

elever i læringsfællesskabet, indvie dem i klassekulturen og skabe gode relationer mellem hinanden. 

 

Derudover indfører vi en såkaldt fleksibel indskrivning, så klassekvotienten går fra 20 til max 22 i 1.-2.  

klasse. Sorø Privatskole mangler elever i vores 0. klasse, kommende 0. klasse og formodentligt også i vores  

kommende kommende 0. klasse. Ved indskrivningen til 0. klasse oplever vi desværre, at nogle forældre  

vælger Sorø Privatskole fra, fordi de ikke kan få deres ældre søskende optaget på skolen samtidig i 1.-3. 

klasse. Fleksibel indskrivning må derfor kun tages i brug, hvis følgende er opfyldt: 1] skolen kan optage en 

elev på 0. årgang, ved at optage en søskende i 1.-2. klasse (3. klasse); 2] årgangens lærere vurderer, at 

klassen kan tage en ekstra elev ind i klassen. Kun hvis der er fagligt og pædagogisk belæg for at optage en 

ekstra elev, øges klassekvotienten fra 20 til max 22 i 1.-2. klasse. Eksisterende forældre kommer altid først. 

Følgende ændringer i klassekvotienten vil træde i kræft med det samme: 

0.  klasse  20 elever      [ændring: ingen ændring i 0. klasse] 

1.-2. klasse 20 elever      [ændring: mulighed for fleksibel indskrivning op til max 22 elever] 

3. klasse 22 elever      [ændring: fra 20 til 22 elever i 3. klasse] 

4.-9. klasse 24 elever     [ændring: fra 22 til 24 elever i 4. klasse og ingen ændring i 5.-9. klasse] 

 
Med venlig hilsen 

Nanna Kofoed Øhrgaard 

 


