Nyhedsbrev
til børnehavebørn
og forældre

Fra brug folkeskolen
og bavnehøj skole

Brug folkeskolen
– den er til for DIT barn
At vælge skole til sit barn er en stor ting. Det
er derfor også helt naturligt, hvis du som
forælder gør dig mange overvejelser herom.
Brug Folkeskolen er en forældreforening,
der arbejder for at skabe en socialt og etnisk
blandet folkeskole. Sammen med forældrebestyrelsen på Bavnehøj Skole har vi lavet
dette nyhedsbrev, så du kan få et indblik i din
lokale folkeskole.

Har du brug for at få svar på spørgsmål i forbindelse med skolevalg, stiller forældrene
på Bavnehøj Skole gerne deres tid og erfaringer til rådighed.
Du kan kontakte forælder og skolebestyrelsesmedlem Marianne Kjær ved at sende en
mail til mariannekjaer@gmail.com.
Du kan også sende en mail til amager@brugfolkeskolen.dk eller ringe på
tlf. 26 18 90 86, hvis du vil vide mere om Brug Folkeskolen eller holde dig opdateret
om relevante arrangementer.

Sæt dine fordomme på spil
»Vi har fra medierne en fortælling om
folkeskolen, og det irriterer mig, at den
står uimodsagt.«
Ordene kommer fra Anders Skriver, der
med dampende kaffekop har slået sig
ned ved spisebordet i Valby-villaen. Sammen med sin kone Majken Lundberg er
han klar til at fortælle om positive erfaringer med folkeskolen – fortællinger, der
aldrig når avisernes spalter.
Majken og Anders har tre sønner på Bavnehøj og kender derfor skolen ud og ind. Brug
Folkeskolen satte dem stævne bevæbnet
med de argumenter, man ofte hører fra forældre, som vælger folkeskolen fra
Sæt dine fordomme på spil, og læs med her.

Fordom 1: Folkeskolerne
har både gamle og slidte
faciliteter.
»Der er en tendens til at tale folkeskolen hen et
sted, hvor Bavnehøj skole i hvert fald ikke er, og
det irriterer mig grænseløst. Hvor mange gange
har man ikke set indslag om nedslidte folkeskoler og ulækre toiletter. Jeg ved da fra forældre,
der har deres børn på privatskoler, at nogle af
skolerne holder til i gamle lokaler med dårligt
indeklima. Det hører man bare aldrig i debatten,
der skydes kun på folkeskolen,« siger Anders
og peger på, at Bavnehøj Skole holder til i
flotte bygninger, og at skolegårdene lige har
fået nye legefaciliteter.

Fordom 2: Mit barn bliver
ikke fagligt udfordret
på en skole med mange
tosprogede elever.
»Selvfølgelig kan man godt være nervøs, når
man hører, at der går en stor andel etniske børn.
Men når man ser resultater fra de læsetests, der
foretages, skal man altså også lige som forælder vænne sig, til at de bedste læsere også kan
hedde Isma, Bilal eller Fatma. Det er en rigtig
god øjenåbner,« fortæller Majken og understreger, at man som etnisk dansk familie jo
selv er med til at bestemme, hvor stor andelen af tosprogede børn på skolen er.
»Sætter mange fra vores kvarter deres børn
på Bavnehøj, ja så falder andelen jo automatisk.
Det er jo egentlig bare at starte med sig selv og
så hive en masse andre med.«
Anders følger op: »Vi oplever, at der i flere
tosprogede familier er stor respekt for uddannelse og skole. Forældrene er ambitiøse, og der
er en seriøsitet omkring, at ens børn skal klare
sig godt i uddannelsessystemet.«
Fordom 3: På en privatskole
er der flere ressourcer til
mit barn.
»Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at folkeskolen er en del af en større kommunal forvaltning,
hvor der er ressourcer. Ydermere har Bavnehøj
en aktiv skoleleder og bestyrelse, der er gode
til at skaffe midler og spændende projekter til
skolen,« pointerer Anders.
For parret er den blandede elevsammensætning på Bavnehøj Skole også en ressource, der bidrager til, at deres tre sønner
får vigtige sociale kompetencer.
»Vi har valgt at se positivt på det, men er
naturligvis opmærksomme på, om balancen tipper. Det er en af grundende til, at vi stiller op til
dette,« forklarer Anders.
»Jeg tror, mine børn kommer til at tænke mindre i ’vi’ og ’dem’, end hvis de havde gået på en

af de langt overvejende »hvide« privatskoler, og
det er jeg overbevist over, er en styrke for dem,«
fortæller Majken.
»Vores vennekreds ligner jo stort set os selv.
Vi kan ikke give vores børn den mangfoldighedsoplevelse på alle mulige fronter, som vi synes er
vigtig. Den fornemmelse og forståelse får de på
Bavnehøj.«
Fordom 4: Fagligheden i
folkeskolen er for lav til,
at mit barn kan lære nok.
»Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at folkeskolen
leverer kvaliteten. Ja, folkeskolen er et sted, hvor
vi alle kan være sammen, men den skal også
være et sted, hvor vi har nogle store ambitioner
om, at eleverne skal være skide dygtige,« fremhæver Anders.
»Vores børn er glade og trygge, og i forhold
til faglighed kan vi fra de nationale tests se, at
fagligheden fungerer. Vores børn scorer, som vi
forventer. Det er trygt, at man på den måde
kan følge deres faglige udvikling,« supplerer
Majken.
På brugfolkeskolen.dk kan du læse
et længere interview med Majken og
Anders.
Klik ind her: www.brugfolkeskolen.dk/
brugfolkeskolen/nyheder/bavnehoej--det-sociale-samlingspunkt.aspx
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Kom og se skolen til informationsaften den 6. november kl. 17.30-19.
Selve skoleindskrivningen foregår i år fra den 12. november til den 23. november.
Man kan skrive børn ind hver dag i denne periode enten i dagtimerne på skolen eller
digitalt via www.kk.dk/byensskoler. Mandag den 12. november og onsdag den 21.
november vil der være aftenåbent for indskrivning af børn kl. 16.30-19.30.

