


MÅL

Brug Folkeskolens mål er, at folkeskolen er førstevalget for københavnske 
forældre, og at færre elever skifter skole undervejs. Vi samarbejder med 
udvalgte folkeskoler i København om dette mål.

METODE

De mange aktive forældre på vores indsatsskoler er fundamentet for vores 
bevægelse, der bestræber sig på at styrke forældrefællesskaber og modvirke 
social og etnisk opdeling i den københavnske folkeskole.

Sådan arbejder vi:

• Brug Folkeskolen laver netværk i børnehaverne og bydelene for forældre 
 til kommende og nuværende skolebørn.

• Brug Folkeskolens forældreambassadører fortæller de gode historier 
 om folkeskolen og arbejder for at nedbryde fordomme.

• Brug Folkeskolen definerer den folkeskole, som vi gerne vil vælge til.

• Brug Folkeskolen formidler viden og synspunkter fra forældre i den 
 københavnske folkeskole til politikere, forvaltning og samarbejdspartnere.

• Brug Folkeskolen bidrager til at kvalificere og nuancere debatten 
 om folkeskolen.

• Brug Folkeskolen udvikler håndbøger og tilbyder workshops inden 
 for bl.a. rekruttering og fastholdelse af elever og det mangfoldige 
 forældresamarbejde.



FORÆLDREAMBASSADØR

Som forældreambassadør i Brug Folkeskolen er man aktiv på sit barns skole og 
arbejder i fællesskab med andre forældre på, at flere vælger skolen, og at færre 
skifter skole undervejs. Forældreambassadørerne er med til at udforme den 
indsats og de aktiviteter, der sættes i gang på skolen.

Nogle forældreambassadører har et yngre barn i børnehave, og så er det oplagt 
for dem at gå med til et forældremøde i børnehaven og fortælle om, hvordan 
det er at have barn på den folkeskole, deres ældste barn går i.

Andre forældreambassadører er med til at fortælle om skolen på legeplads-
møder. Et legepladsmøde er en eftermiddag, hvor forældre og kommende 
skolestartere i et skoledistrikt mødes med forældreambassadører og 
udveksler bekymringer og erfaringer vedrørende skolestart.

Der er også forældreambassadører, som interesserer sig mest for at være 
med til at skabe et godt forældrefællesskab i klasserne. Den indsats er med til 
at modvirke skoleskift. Det kan for eksempel være, at forældreambassadørerne 
giver nye kontaktforældre inspiration til aktiviteter eller er aktive i skolens 
forældrecafé. 

Forældreambassadører på tværs af bydele inviteres med til Brug Folkeskolens 
politiske saloner, som vi holder for forældre og politikere i Børne- og Ungdoms- 
udvalget to gange om året.



brugfolkeskolen.dk
twitter.com/brugfolkeskolen 
facebook.com/foraeldreforeningen.brugfolkeskolen

HVEM ER VI?

Brug Folkeskolens bestyrelsesmedlemmer 
og sekretariatsmedarbejdere er alle forældre 
på folkeskoler i København. 

Forældreforeningen Brug Folkeskolen
Sorøgade 6, 3. sal
2100 København Ø 

Sekretariatsleder
Marianne Kjær
Tlf. 26 18 90 86
marianne@brugfolkeskolen.dk

Projekt- og udviklingsleder
Nørrebro og Østerbro
Yanaba Mompremier Rymark Sankoh
Tlf. 26 18 32 18
yanaba@brugfolkeskolen.dk 

Talsperson og projektleder
Sydhavnen
Hans H. Præstbro
Tlf. 40 30 68 40
hans@brugfolkeskolen.dk


