
 

ÅRSRAPPORT 2017 
Indledning 

Forældreforeningen Brug Folkeskolens kerneydelser er rekruttering af elever til den lokale folkeskole 
på Bavnehøj Skole og Ellebjerg Skole i Sydhavnen, på Rådmandsgades Skole på Nørrebro, Nørre Fælled 
Skole og Lundehusskolen på Ydre Østerbro, samt opbygning af et stærkt skole-forældre-samarbejde på 
disse skoler. Vi er glade for at kunne følge en positiv udvikling på vores indsatsskoler.  

Over en periode på fem skoleår ser vi en generel fremgang i andelen af forældre i skoledistriktet, der 
vælger distriktsskolen på vores indsatsskoler.  

Andel af forældre, der vælger distriktsskole:  

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
Bavnehøj Skole 42,9% 39,7% 42,5% 41,1% 49,4% 
Ellebjerg Skole 41,1% 52,4% 66,7% 56,2% 55,8% 
Rådmandsgades Skole 37,2% 47,4% 52,2% 48,8% 55,8% 
Nørre Fælled Skole 26,5% 47,3% 40% 49,4% 67% 
Lundehusskolen * 53,7% 53,8% 47% 41% 39,1% 

Tal fra BUF 
* Brug Folkeskolen er startet på Lundehusskolen i 2017 

Bæredygtig elevsammensætning 
På vores indsatsskoler Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole, Rådmandsgades Skole og Nørre Fælled Skole er 
det i 2017 fortsat lykkedes med at rekruttere en bæredygtig elevsammensætning, der afspejler de 
mangfoldige områder, de ligger i. Et velfungerende samarbejde om rekrutteringsindsatser mellem 
indsatsskolerne og Brug Folkeskolen har været medvirkende til den fortsatte positive udvikling.  

Forældreambassadører 
Vi har frivillige forældreambassadører på alle indsatsskoler, som deltager i aktiviteter målrettet 
rekruttering af forældre samt forældresamarbejde og fastholdelse.  

Kontaktforældre i indskolingen 
Gennem året har vi faciliteret og deltaget i fælles kontaktforældremøder på alle skoler, hvor det særligt 
har været vores fokus at styrke kontaktforældrenes rolle og funktion på skolerne. Særligt har det 
været vores mål at klæde de nystartede forældre på til at komme godt i gang med arbejdet.  

Legepladsmøder mm. 
Vi har i 2017 afholdt og deltaget i legepladsmøder og netværksarrangementer i skoledistrikterne. Her 
skabes grundlaget for det fællesskab, som gør forældrene trygge ved at vælge distriktsskolen, og som 
danner basis for en stærk og engageret forældregruppe til de kommende årgange på indsatsskolerne. 
Møderne foregår både på skolen og i byrummet i distriktet på strategisk udvalgte steder. 
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Bestyrelsen og forældreambassadørerne 
Brug Folkeskolens bestyrelse ønsker, at foreningen er talerør for skoler i udsatte byområder. I 2017 
har udskolingsmillionerne givet anledning til et særligt fokus i bestyrelsen på, hvordan politikernes 
bevilling til en styrket udskoling bliver et løft til alle skoler – også dem i de udsatte byområder.  

Bestyrelsen har desuden deltaget i møder og arbejdsgrupper med hhv. politikere, direktion og 
forvaltning i løbet af året. Dertil har de hjulpet med at invitere forældre i deres skolenetværk med til 
årets to politiske saloner, ligesom de selv har deltaget. 

Brug Folkeskolens frivillige forældre – forældreambassadørerne – er fundamentet for Brug 
Folkeskolens arbejde. Forældreambassadørerne yder en kæmpe indsats lokalt på deres skoler og 
deltager aktivt i rekrutterings- og fastholdelsesaktiviteter, som er planlagt mellem Brug Folkeskolen 
og vores indsatsskoler.  Forældreambassadørerne formidler også de autentiske historier om deres 
lokale folkeskole og er i dialog med forældre både på skolerne og i deres lokale boligområder. Se afsnit 
om skolerne for at læse mere om forældreambassadørernes indsatser. 

Videndeling 
Brug Folkeskolen har fortsat fokus på at dele ud af de gode erfaringer, som vi har opsamlet siden 
starten i 2003. Vores materiale omfatter flere visuelle håndbøger, og vi faciliterer fortsat møder på 
flere skoler med forældresamarbejdet, fastholdelse og trivsel som omdrejningspunkter.  

Brug Folkeskolen er fast sparringspartner for BUF og deltager jævnligt i emnebaserede workshops og 
møder, ligesom vi i 2017 deltog på Indre By/Østerbro områdeforvaltnings halvårlige møde for 
skolebestyrelsesmedlemmer fra hele området med et oplæg om rekruttering og fastholdelse af elever i 
folkeskolen. 

På Blågård Skole har Brug Folkeskolen holdt oplæg og faciliteret en del af en workshop for 
kontaktforældrene, som skolebestyrelsen havde arrangeret. 

Ligeledes har vi præsenteret vores arbejde i Brug Folkeskolen på et arbejdsgruppemøde for 
styregruppen i Folkeskolen. Vores. Hele livet. 

Brug Folkeskolen har i 2017 holdt oplæg om Brug Folkeskolens arbejde med fokus på 
forældresamarbejde på en skolekonference i Odsherred kommune sammen med daværende 
skoleleder Morten Østergaard Jensen fra Nørre Fælled Skole. 
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Politisk Salon 
Vi har vanen tro afholdt to politiske saloner i 2017. I foråret var vi på Lundehusskolen med temaet 
Ledelse i skolen set i et forældreperspektiv. I efteråret holdt vi en særudgave af den politiske salon på 
Bavnehøj Skole sammen med Skole og Forældre København og Københavns Lærerforening som et 
valgdebatmøde på grund af kommunalvalget. Her var temaerne Inklusion og Udskoling. 

Bestyrelsen har drøftet, om vi skulle afprøve et nyt koncept i stedet for Politisk Salon, men kom frem til 
den konklusion, at Politisk Salon fungerer rigtig godt i sin nuværende form. Der er altid et stort 
fremmøde fra politikere såvel som forældre og andre samarbejdspartnere. Politisk Salon formår i sin 
nuværende form at leve op til ambitionen om at facilitere en ramme, hvor forældre med børn i 
folkeskolen i de udsatte byområder og politikere kan tale sammen om hverdagen og virkeligheden i de 
specifikke skoler. 

Vi vil derfor videreføre konceptet Politisk Salon i 2018. 
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Pilotprojekter 

Brug Folkeskolen startede i foråret 2017 et pilotprojekt om Det gode forældremøde i samarbejde med 
skolebestyrelsen på Kildevældsskolen på Østerbro. Brug Folkeskolen har faciliteret en proces for 
skolebestyrelsen og i samarbejde med skolebestyrelsen afholdt workshop for kontaktforældrene. I 
foråret 2018 faciliterer Brug Folkeskolen en workshop med deltagelse af skolens kontaktforældre, 
skolebestyrelse og personale. Formålet er at styrke fastholdelsen af elever og forældre på 
Kildevældsskolen. 

Brug Folkeskolen har også i 2017 startet et pilotprojekt i samarbejde med Lundehusskolen med fokus 
på fastholdelse af elever. Se afsnit om Lundehusskolen for uddybning. 

Brug Folkeskolen har for andet år i træk deltaget i et samarbejde med Fællesskaberne, den boligsociale 
helhedsplan Sjælør/Sydhavnen, om en række af forældremøder for en udvalgt årgang på Ellebjerg 
Skole. Begejstringen og resultaterne omkring disse forløb har været ganske gode, og vi håber på at 
kunne udvikle på mere af den slags i fremtiden. Se uddybning i afsnittet om Ellebjerg Skole. 

Metodeudvikling 
Forældrefortællinger og facilitering af dialogen mellem skoleforældre og børnehaveforældre i de 
udsatte bydele har altid været Brug Folkeskolens varemærke. Og det vil vi ikke ændre ved.  

Men vi vil arbejde på, at Brug Folkeskolens funktion og rolle i højere grad er at være sparringspartner 
for de aktive forældre i et lokalområde, og i mindre grad selv er til stede i bydelen. Dette forudsætter 
gode rammer for udvikling af forældrenes fællesskab, hvilket vi vil videreudvikle sammen med 
skolelederne på vores indsatsskoler samt medarbejderne i Børne- og Ungdomsforvaltningen.  

Vi vil støtte etableringen af handlefællesskaber på skolerne, som de frivillige forældre selv skal 
mobilisere og vedligeholde. Forældrene i handlefællesskabet udvælger selv aktiviteter, laver strategi 
og sætter mål, som skal styrke fællesskabet og handlekraften blandt hele skolens forældre. Brug 
Folkeskolens medarbejder er sparringspartner for handlefællesskabet. 

Brug Folkeskolen yder i dag en håndholdt indsats på vores indsatsskoler. Med håndholdt mener vi, at 
Brug Folkeskolens medarbejdere er involveret i den praktiske udførelse af forældrearrangementer på 
vores indsatsskoler. Vi har fx siddet med i arbejdsgrupper, delt invitationer ud i børnehaver, deltaget i 
legepladsmøder, koordineret tilmeldinger til diverse, sørget for forplejning ved arrangementer osv.  

Det er meningen, at handlefællesskabet fremover skal varetage disse praktiske opgaver.  

Forankring af praktiske og koordinerende opgaver i handlefællesskabet skal frigive ressourcer til, at 
Brug Folkeskolen kan have en indsats på flere skoler end hidtil.  
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PR og kommunikation 
Frivillige forældreambassadører fra samtlige af Brug Folkeskolens indsatsskoler har deltaget i 
interviews omkring deres overvejelser om valget af deres lokale folkeskole til deres børn. Disse 
forældre-input er samlet i et trykt nyhedsbrev, som Brug Folkeskolen har udgivet i forbindelse med 
skoleindskrivningen i efteråret 2017. Nyhedsbrevet er bl.a. uddelt i vuggestuer og børnehaver i 
skoledistrikterne samt ved møder og arrangementer for forældre til kommende skolestartere. 

Brug Folkeskolen udsender også nyhedsbreve via e-mail til vores nyhedsbrev-abonnenter samt 
kommunikerer via vores side på Facebook. 

Brug Folkeskolen har igen i år bidraget til flere artikler om vores indsatsskoler i lokalaviserne. Se 
afsnit om skolerne for uddybning. 

Brug Folkeskolen har i 2017 været synlig i både de lokale og landsdækkende medier, bl.a. ved 
interviews i nyhedsudsendelser. Brug Folkeskolens bestyrelse har i årets løb udgivet flere 
debatindlæg, bl.a. i lokalaviserne og på Altinget. 
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Bavnehøj Skole 

Rekruttering 

Da Bavnehøj skoles skoledistriktet er stort og usammenhængende med Vestre Kirkegård som barriere 
mellem Bavnehøjkvarteret og den del, som ligger i Valby, har det fortsat været strategien at målrette 
en del af aktiviteterne til Valbykvarteret. I foråret afholdt vi således igen et netværksmøde på 
legepladsen i Forfatterkvarteret. Vores oplevelse er, at der efterhånden er god opbakning i den del af 
distriktet, og at der for hvert år der går, kommer flere gode forældreambassadører til. Brug 
Folkeskolen har ligeledes være medvirkende til, at Bavnehøj Skole har været synlig i lokale medier og 
Facebook grupper, ligesom vi har sørget for, at de lokale ejendomsmæglere har haft skolefoldere 
liggende i butikkerne.  

  

I foråret har vi arrangeret legepladsmøde for skolestartere i skolens gymnastiksal. Her deltog 
forældreambassadører fra de ældre årgange, således at de nye forældre kunne få en snak om at være 
forældre på skolen og stille spørgsmål om stort og småt. I februar deltog vi som sædvanlig ved det 
møde for forældre fra Bavnehøj Skoles distrikt, som havde ønsket en anden folkeskole, men ikke har 
fået den tildelt.  

Bavnehøj Skole udfører efterhånden mange gode tilbagevendende ting i løbet af året. Et godt eksempel 
er skolelederens årlige besøg hos børnehaveforældrene i området lige inden indskrivningen sidst på 
året. Her deltager også forældreambassadører, som står til rådighed på møderne.  
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Skole-forældresamarbejdet – som fastholdelsesstrategi 

Vi har igen i år holdt oplæg for de nye forældre på 0. årgang om forældresamarbejde og om 
kontaktforældrenes rolle og funktion. Til mødet deltog også kontaktforældre fra ældre årgange, som 
kunne give gode råd videre til den nye gruppe. Brug Folkeskolens oplæg og de gode traditioner på 
Bavnehøj Skole ser ud til at have positiv effekt på forældrenes lyst til at engagere sig som 
kontaktforældre, idet der fortsat er flere kontaktforældre og sociale aktiviteter blandt forældrene i 
indskolingen end tidligere. I foråret havde vi også en workshop for alle forældreambassadørerne på 
skolen. Her mødtes vi til et visionsmøde om forældrefortællinger og handlefællesskab.  

 

TAL OG FAKTA 

 
● Møder og netværksarrangementer: 4 møder, 10 frivillige forældreambassadører  

 
● Børnehavebesøg: 3 møder, 4 frivillige forældreambassadører 

 
● Oplæg, workshops og kontaktforældremøder: 2 møder 

 
● Løbende møder, dialog og sparring med forældre i skoledistriktet 

 
● Løbende møder, dialog og sparring med skoleledelse, skolebestyrelse og forvaltning 

 
● Oprettelse og vedligeholdelse af Facebook-grupper for forældre til skolestartere  
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Ellebjerg Skole 

Rekruttering 

Ellebjerg Skole har i løbet af de sidste tre-fire år fået opbygget en hel række af begivenheder i løbet af 
året, som alle har rekruttering af nye forældre som formål. Brug Folkeskolen har været medvirkende 
til at udvikle dem, og vi og vores forældreambassadører har i 2017 deltaget i alle arrangementer. I 
foråret har der været legepladsmøde for dette års skolestartere og Olympiade på skolens boldbane for 
næste års skolestartere, hvor de fleste børnehaver i området kommer med næste årgangs 
skolestartere, som så efterfølgende afhentes af deres forældre. Vi har sammen med flere 
forældreambassadører haft en bod ved det årlige 1. maj-arrangement ved Karens Minde Kulturhus, 
som er et velbesøgt arrangement med masser af børnefamilier. Her fortalte forældreambassadørerne 
den gode historie fra skolen, og Brug Folkeskolen var i dialog med forældre i skoledistriktet og blev 
klogere på de tanker, forældre i bydelen gør sig om skolevalget.  

  

Traditionen tro deltog Ellebjerg Skole igen til bydelens sankthansaften-arrangement på Karens Minde 
med snobrødsbagning for de yngste. I efteråret afholdt skolen igen det årlige Børneløb for alle 
bydelens 3-6 årige, hvor der også var rundvisning på skolen for de interesserede. I løbet af året har 
Brug Folkeskolen haft særligt fokus på den del af distriktet, som traditionelt set har valgt skolen fra. 
Det gælder særligt haveforeningerne og de nye boliger for enden af Thomas Koppels Allé. Der er derfor 
blevet afholdt netværksmøde og rundvisning særligt målrettet denne forældregruppe. I skrivende 
stund tyder det på, at arbejdet har båret frugt. Indskrivningstallene for skoleåret 2018/2019 ser i 
hvert fald lovende ud. I løbet af året har Brug Folkeskolen også været medvirkende til, at Ellebjerg 
Skole har været omtalt i diverse medier, både lokalt og landsdækkende.  

 

Skole-forældresamarbejdet – som fastholdelsesstrategi 

I foråret deltog Brug Folkeskolen i skolens årlige fælles kontaktforældremøde. Her var temaet 
trivselsarrangementer, og særligt forældrene fra 0. klasse blev klædt godt på til at få en god start på et 
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bæredygtigt forældresamarbejde. I forbindelse med årets første 50-dagessamtale havde Brug 
Folkeskolen et kaffebord, hvor mange var forbi til en forældresnak i løbet af dagen.  

Brug Folkeskolen har i foråret 2017 afholdt workshop for forældreambassadører. Mødet var et 
visionsmøde med udgangspunkt i forældrefortællinger og handlefællesskab.  

 

På Ellebjerg Skole deltog Brug Folkeskolen for andet år i træk i et samarbejde med Fællesskaberne, den 
boligsociale helhedsplan Sjælør/Sydhavnen, om et særligt forløb for en udvalgt årgang på skolen. 
Valget faldt i år på 4. klasse, og man håber på, at det kan blive en tradition at køre forløbet på netop 4. 
årgang fremover. I forløbet mødes forældrene seks gange i løbet af efterårsmånederne i et 
koncentreret forløb, hvor omdrejningspunktet er, hvordan man som forældre kan bidrage til barnets 
trivsel og deltage i det faglige, uanset hvilken baggrund man har. Brug Folkeskolen deltog i det 
opsøgende arbejde, hvor der blev truffet aftaler med forældre om deltagelse i møderækken.  
 
Desuden stod vi for oplæg og workshop til det første møde i rækken, hvor temaet var 
skole-hjem-samarbejdet. Det er vores oplevelse, at denne slags tiltag, som skabes i et helhedssyn 
omkring familien og fællesskabet i boligområdet og skolen, har et helt særligt potentiale. Begejstringen 
og resultaterne omkring disse forløb har været ganske gode, og vi håber på at kunne lave mere af den 
slags i fremtiden.  
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TAL OG FAKTA 

 
● Møder og netværksarrangementer: 4 møder, 8 frivillige forældreambassadører 

 
● Børnehavebesøg: 2 fællesarrangementer på skolen, 5 frivillige forældreambassadører 

 
● Oplæg, workshops og kontaktforældremøder: 3 møder, 6 frivillige forældreambassadører 

 
● Løbende møder, dialog og sparring med forældre i skoledistriktet 

 
● Løbende møder, dialog og sparring med skoleledelse, skolebestyrelse og forvaltning 

 
● Oprettelse og vedligeholdelse af Facebook-grupper for forældre til skolestartere  
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Rådmandsgades Skole 

Rekruttering 

Brug Folkeskolen har igen i år haft et godt samarbejde med Rådmandsgades Skole. Skolen har haft et 
skolelederskift, hvor skoleledelsen har knoklet for at fortsætte den gode udvikling, som 
Rådmandsgades Skole er inden i. Skoleledelsen har i dette skoleår også brugt kræfter på, at der i 
skolens distrikt har været flere skyderier (og dødsfald) og en verserende bandekonflikt. Det har 
påvirket alle på skolen, både elever, forældre og personale.  

Brug Folkeskolen og skoleledelsen har i indeværende skoleår prioriteret aktiviteter efter hvilke 
ressourcer, der har været til stede ledelsesmæssigt samt hvilke aktiviteter, der i dette skoleår støttede 
bedst muligt op om behovet for Rådmandsgades Skole lige nu og her.  

Rådmandsgades Skole har mange aktive frivillige forældreambassadører, der fortsat fortæller den 
gode historie om skolen i deres lokalområde. Flere af forældreambassadørerne fortæller, at de er 
udfordrede på, at en del naboer og forældre på legepladserne taler begejstrede om deres valg af fri- og 
privatskoler. Det er til stadighed en udfordring for forældrene at have valgt deres lokale folkeskole og 
argumentere for, at deres børn der får en god (den bedste) skolegang. Identiteten som 
folkeskoleforældre henholdsvis fri- og privatskoleforældre er meget udtalt og kræver ustoppeligt stort 
mod, engagement og vedholdenhed blandt forældreambassadørerne. 

Brug Folkeskolen har facilitet en kampagnegruppe af frivillige forældreambassadører på 
Rådmandsgades Skole. Kampagnegruppen har mødtes og drøftet forskellige strategier for, hvordan 
Rådmandsgades Skole kan profilere sig attraktivt som en lokal folkeskole. Knap halvdelen af 
forældrene i Rådmandsgades Skoles distrikt vælger fri- og privatskoler – og der har i 2017 været 
planer om at oprette en ny privatskole i hjertet af skolens distrikt. Dette kan have indvirkning på 
kommende rekruttering og fastholdelse af elever på Rådmandsgades Skole, bl.a. fordi den nye skole 
har henvendt sig meget offensivt til forældre i skoledistriktet med indskrevne børn på Rådmandsgades 

Skole. 

Brug Folkeskolen har afholdt et legepladsmøde 
på Rådmandsgades Skole for kommende 
skolestartere sammen med deres forældre med 
deltagelse af frivillige forældreambassadører og 
skolelederen. Der var ca. 100 fremmødte børn og 
forældre, der fik snakket, hilst på hinanden og 
udvekslet erfaringer omkring skolestarten.  

Rådmandsgades Skoles souschef tog i efteråret 
2017 initiativ til, at skolen havde en bod på 
loppemarkedet i Stefansgade ved 

Nørrebroparken. Det er lige midt i skolens distrikt, og boden var velbesøgt. Der blev uddelt flag og 
nyhedsbreve fra Brug Folkeskolen. Udover souschefen deltog elever og frivillige 
forældreambassadører fra Rådmandsgades Skole.  
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Frivillige forældreambassadører har stået for en bod til skolens Åbent Hus for interesserede (og 
forhåbentligt kommende) børn og forældre. Også her med flag og nyhedsbreve. 

Det har desværre ikke været muligt at prioritere børnehavebesøg i efteråret, da ledelsen som ovenfor 
skrevet har været udfordret på andre presserende arbejdsopgaver. Dog har en enkelt børnehave selv 
henvendt sig og spurgt, om Brug Folkeskolen ville deltage på et forældremøde. Så her deltog en frivillig 
forældreambassadør. 

Brug Folkeskolens nyhedsbrev om forældres valg af deres lokale folkeskole er uddelt i samtlige af 
skoledistriktets børnehaver. 
 

Skole-forældresamarbejdet – som fastholdelsesstrategi 

Siden Brug Folkeskolen startede sit samarbejde med Rådmandsgades Skole med fokus på rekruttering, 
er rekrutteringen af elever steget stødt. Indskrivningen af elever til Rådmandsgades Skole er siden 
skoleåret 2013/2014 steget fra 37,2 % til 55,8 % i 2017/2018. Rådmandsgades Skole har gennem 
flere år oprettet 4 fulde 0. klasser, som skolen og Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer som 
tilfredsstillende. 

Rådmandsgades Skole er udfordret på fastholdelse af elever efter indskolingen. Derfor har skolen 
(frivillige forældreambassadører, skolebestyrelse og skoleledelse) et ønske om at tilpasse aktiviteter 
til skolens nuværende udfordringer omkring fastholdelse. Brug Folkeskolen har en aftale med 
skoleledelsen, skolebestyrelsen og frivillige forældreambassadører om at facilitere et forløb, hvor en 
ny rekrutterings- og fastholdelsestrategi for Rådmandsgades Skole bliver udarbejdet.  

  

Brug Folkeskolen har budt velkommen til forældre på 0. klassernes første skoledag og bl.a. fortalt om 
det afgørende i at skabe et godt samarbejde forældrene imellem fra skolestart. Brug Folkeskolen har 
efter ønske fra en forældreambassadør afholdt en workshop på et forældremøde i 0. klasse. Også med 
temaet at skabe og fastholde et godt forældresamarbejde blandt klassens forældre. Brug Folkeskolen 
har efter ønske fra skolebestyrelsen afholdt en workshop for kontaktforældrene om Det gode 
forældresamarbejde og det gode forældremøde. 
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TAL OG FAKTA 

 
● Møder og netværksarrangementer: 6 møder, 15 frivillige forældreambassadører 

 
● Børnehavebesøg: 1 møde, 1 frivillig forældreambassadør 

 
● Oplæg, workshops og kontaktforældremøder: 3 møder, 2 frivillige forældreambassadører 

 
● Løbende møder, dialog og sparring med forældre i skoledistriktet 

 
● Løbende møder, dialog og sparring med skoleledelse, skolebestyrelser og forvaltning 

 
● Oprettelse og vedligeholdelse af Facebook-grupper for forældre til skolestartere  
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Nørre Fælled Skole 

Rekruttering 

Også på Nørre Fælled Skole har Brug Folkeskolen fortsat sit gode samarbejde. Ligesom 
Rådmandsgades Skole har skoleåret også budt på et skolelederskift. 

Elevindskrivningen på Nørre Fælled Skole ligger i skoleåret 2017/2018 højere end kommunens 
gennemsnit - nemlig 67 %. Det er en udvikling på 40,5 % siden 2013/2014, hvor elevindskrivningen lå 
på 26,5 %. 

Det betyder, at Brug Folkeskolen i samarbejde med skolens ledelse, skolebestyrelse og de frivillige 
forældreambassadører skal lave en ny strategi for, hvilke indsatser Brug Folkeskolen fremover skal 
bidrage med på skolen, nu hvor der er opnået succes med rekrutteringen til skolen. Nu handler det 
mere om at bidrage til, at de forskellige klasser og årgange på skolen er bæredygtige, så fastholdelsen 
af elever på mellemtrinet og i udskolingen fortsætter. 

Brug Folkeskolens frivillige 
forældreambassadører har i årets løb deltaget i 
børnehavebesøg, legeplads- og netværksmøde 
sammen med repræsentanter fra skolens ledelse. 
Her har forældreambassadørerne været i dialog 
med (kommende) forældre om Nørre Fælled 
Skole, skolevalg og skolestart. Brug Folkeskolen 
har holdt oplæg for (kommende) forældre til 
skolens informationsaften om bl.a. 
forældresamarbejde, forældrefællesskab og 
opbakning til børnenes skole. 

Brug Folkeskolens nyhedsbrev om forældres 
valg af deres lokale folkeskole er uddelt i 
samtlige af skoledistriktets børnehaver.  

Både Brug Folkeskolen og Nørre Fælled Skole har et godt samarbejde med  Østerbro Avis, som løbende 
skriver artikler om skolen. 

 

Skole-forældresamarbejdet – som fastholdelsesstrategi 

Brug Folkeskolen har i samarbejde med Huset DeltagerDanmark afholdt en workshop for forældre på 
Nørre Fælled Skole med det formål at udvikle og styrke forældrefællesskaber på tværs af klasser og 
årgange. Workshoppen var en succes, og forældrene bidrog med gode input til forskellige aktiviteter.  

Af workshoppen udsprang en Tjek-ind gruppe, som har mødtes (og fortsat mødes) kontinuerligt og 
holder tråd i de forskellige forældredrevne aktiviteter. Brug Folkeskolen faciliterer Tjek-ind gruppen 
(hvor alle deltagere også fungerer som frivillige forældreambassadører i Brug Folkeskolen), som har 

14 
 



 

ansvar for at koordinere (de) nye initiativer som fx den ugentlige morgencafé på skolen, den 
månedlige forældrecafé i KKFO’en/Klubben og bålarrangementer fordelt på de forskellige årgange i 
indskolingen.  

  

Alle arrangementer er båret af forældre, og både skolens ledelse og personale bakker op om 
initiativerne, som skaber et stærkere forældrefællesskab på skolen. I Brug Folkeskolen ved vi af 
erfaring, at et stærkt fællesskab blandt forældre er med til at fastholde børn og forældre på deres 
lokale skole – og det er vores håb, at dette også vil gøre sig gældende på Nørre Fælled Skole. 

En frivillig forældreambassadør har holdt oplæg på det første forældremøde for skolens 0. klasser og 
bl.a. fortalt om, hvordan forældrene kan bakke op om skolen og være medskabere af et godt 
forældrefællesskab i klasserne. 

Brug Folkeskolen har i samarbejde med skolebestyrelsen afholdt to workshops for kontaktforældrene. 
Temaerne var bl.a. Kontaktforældrenes funktion og Det gode forældremøde. 

 

TAL OG FAKTA 

 
● Møder og netværksarrangementer: 5 møder, 17 frivillige forældreambassadører 

 
● Børnehavebesøg: 2 møder, 2 frivillige forældreambassadører 

 
● Oplæg, workshops og kontaktforældremøder: 5 møder, 8 frivillige forældreambassadører 

 
● Løbende møder, dialog og sparring med forældre i de to skoledistrikter 

 
● Løbende møder, dialog og sparring med skoleledelse, skolebestyrelser og forvaltning 

 
● Oprettelse og vedligeholdelse af Facebook-grupper for forældre til skolestartere 
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Lundehusskolen 

Rekruttering 

Brug Folkeskolen har i 2017 opstartet et samarbejde med Lundehusskolen. I løbet af året har vi 
igangsat indsatser, som har til mål at bakke op om skolens rekrutteringsaktiviteter. Et af de mål, Brug 
Folkeskolen har for Lundehusskolen, er at opstarte en gruppe af forældre, der kan fungere som et 
handlefællesskab (se afsnit om Metodeudvikling for uddybning). Det er vores håb, at 
handlefællesskabet sammen med skoleledelsen og skolebestyrelsen kan planlægge og udføre 
strategier og aktiviteter, som er medvirkende til at engagere skolens forældregruppe til at bakke op 
om skolen. Lundehusskolen er massivt udfordret på både rekruttering og fastholdelse af elever – og 
det er Brug Folkeskolens og skolens håb, at aktive forældreambassadører kan støtte skolen i processen 
med at rekruttere og fastholde elever. 

Som kickstart på samarbejdet mellem Brug Folkeskolen og Lundehusskolen valgte vi at afholde 
Politisk Salon på skolen. Ligeledes som en del af kickstarten på vores samarbejde har vi afholdt en 
workshop for kontaktforældrene. Formålet var bl.a. at give indsigt i Brug Folkeskolens arbejde og 
forsøge at engagere forældre til at forpligte sig på at være forældreambassadører. 

Det er nødvendigt med flere forældreambassadører på Lundehusskolen og koordinering af disse. De 
aktive forældreambassadører der pt. er på Lundehusskolen har alle bidraget stærkt og kontinuerligt i 
forskellige rekrutterings- og fastholdelsesindsatser på skolen. Og desuden er en af skolens aktive 
forældre blevet valgt ind Brug Folkeskolens bestyrelse.  

Brug Folkeskolen har budt velkommen til forældrene på 0. klassernes første skoledag og deltaget på 
skolens morgencafé, hvor vi har holdt oplæg om Brug Folkeskolen. 

På skolens Åbent Hus holdt en frivillig forældreambassadør oplæg 
for skoledistriktets forældre, der besøgte skolen. Flere 
forældreambassadører stod i Brug Folkeskolens bod og var i dialog 
med de besøgende forældre og uddelte nyhedsbreve til forældrene 
samt flag til børnene. 

Brug Folkeskolens nyhedsbrev om forældres valg af deres lokale 
folkeskole er uddelt i samtlige af skoledistriktets vuggestuer og 
børnehaver.  

Det har desværre ikke været muligt at planlægge besøg i distriktets 
børnehaver i efteråret 2017. Brug Folkeskolen, skolelederen og 
frivillige forældreambassadører vil i foråret 2018 samarbejde om at 
besøge distriktets børnehaver i løbet af foråret 2018. 

I samarbejde mellem Brug Folkeskolen, ledelsen på skolen og 
Østerbro Avis har avisen bragt en artikel om samarbejdet mellem 

Brug Folkeskolen og Lundehusskolen.  

16 
 



 

Skole-forældresamarbejdet – som fastholdelsesstrategi 

Lundehusskolen har en mangeårig erfaring med, at elever og forældre på i særdeleshed 6. og 7. 
klassetrin vælger at flytte til en af privatskolerne på Østerbro.  

Som led i en strategi om fastholdelse af eleverne på Lundehusskolen har Brug Folkeskolen i 
samarbejde med skolen igangsat et pilotprojekt på 5. årgang. Pilotprojektet har til formål at skabe 
stærkere elev- og forældrefællesskaber på årgangen ud fra en vurdering af, at det kan fastholde flere 
elever og forældre på skolen. I projektet deltager Brug Folkeskolen, skolens ledelse, 
årgangskoordinator, udskolingskoordinator, forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen, trivsels- og 
kontaktforældre fra årgangen samt leder og pædagog fra områdets klubber.  

Brug Folkeskolen har som del af pilotprojektet faciliteret en workshop for 5. årgangs forældre, hvor 
outputtet var, at forældrene blev enige om, hvilke trivselsarrangementer de ønskede at planlægge og 
afholde for årgangens børn og forældre – for at styrke fællesskabet. 

  

 

 
TAL OG FAKTA 

 
● Møder og netværksarrangementer: 1 møde, 3 frivillige forældreambassadører 

 
● Børnehavebesøg: Skolens leder har deltaget i børnehave- og fritidshjemmøde 

 
● Oplæg, workshops og kontaktforældremøder: 4 møder, 3 frivillige forældreambassadører 

 
● Løbende møder, dialog og sparring med forældre i de to skoledistrikter 

 
● Løbende møder, dialog og sparring med skoleledelse, skolebestyrelser og forvaltning 

 
● Oprettelse og vedligeholdelse af Facebook-grupper for forældre til skolestartere 
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