
 

ÅRSRAPPORT 2016 
 

Indledning 

Brug Folkeskolens kerneydelser er rekruttering af børn til den lokale folkeskole på Ellebjerg Skole og 
Bavnehøj Skole i Sydhavnen, på Rådmandsgades Skole på Nørrebro og Nørre Fælled Skole på 
Nørrebro/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 fire skoleår ser vi en fremgang i andelen af forældre i skoledistriktet, der vælger 
distriktsskolen på tre ud af fire af vores indsatsskoler.  

Andel af forældre, der vælger distriktsskole:  

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Ellebjerg Skole 41,1% 52,4% 66,7% 56,2% 
Bavnehøj Skole 42,9% 39,7% 42,5% 41,1% 
Nørre Fælled Skole 26,5% 47,3% 40% 49,4% 
Rådmandsgades Skole 37,2% 47,4% 52,2% 48,8% 
(Tal fra BUF) 

Bæredygtig elevsammensætning 
På vores indsatsskoler Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole, Nørre Fælled Skole og Rådmandsgades Skole er 
det i 2016 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. Dette 
baseres på skoleledernes udtalelser.  

Forældreambassadører 
Vi har frivillige forældreambassadører på alle fire 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 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 2016 afholdt og deltaget i legepladsmøder og netværksarrangementer i alle fire 
skoledistrikter. 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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SYDHAVNEN 
 

Rekruttering 

Bavnehøj Skole 
Bavnehøj Skoles skoledistrikt er spredt over et stort geografisk område, og sammen med skolelederen 
er vi opmærksomme på, at vores rekrutteringsindsats når ud til forældrene i alle dele af distriktet.  

Derfor har vi i 2016 holdt lidt flere legepladsmøder i efteråret for forældre med skolesøgende børn i 
distriktet, fordelt på flere steder. Dels har vi holdt møde på vores ”sædvanlige mødested”, legepladsen i 
Forfatterkvarteret. Og her oplevede vi en stigende interesse fra familierne i det villakvarter. Vi håber 
naturligvis, at den øgede interesse afspejles i indskrivningen.  

 

 

 
Som noget nyt forsøgte vi os med øvrige to legepladsmøder andre steder i skoledistriktet. Det ene 
holdt vi på fællesarealet i en andelsforening på Valbygårdsvej, hvor en af vores forældreambassadører 
bor. Der bor relativt mange børn på Valbygårdsvej, og vi har sammen med skolelederen gennem flere 
år talt om, at der kunne være behov for en målrettet indsats i dette område. Fremmødet af forældre 
var desværre ikke særlig stort ved dette møde, trods opslag i postkasser og opgangene på hele vejen.  
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Det andet møde holdt vi i Valby Kulturhus, 
hvor vi havde lånt et lokale af Valby 
Lokaludvalg, som har sekretariat i bygningen. 
Mødet var målrettet forældre fra vores nye 
rode 208, som er omkring Toftegårds Plads. 
Forældreambassadører fra området, med børn 
i indskolingen på Bavnehøj Skole, havde hjulpet 
med invitationer og med at sprede ordet blandt 
naboer. Men der dukkede desværre ingen op til 
mødet i Valby Kulturhus, hvor både skoleleder 
og de to forældreambassadører fra rode 208 
deltog.  

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. 

I april holdt vi netværksmøde i skolegården for de børn og forældre, der skulle starte på Bavnehøj 
Skole i august 2016. 

 

 

 

Vi har stået for at kontakte forældreambassadører på Bavnehøj Skole til at deltage i forældremøder i 
børnehaverne, hvor de sammen med skolelederen fortæller om skolen.  
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Skole-forældresamarbejdet – som fastholdelsesstrategi 

Bavnehøj Skole 
Vi har sammen med skolebestyrelsen faciliteret en stor workshop om skole-hjem-samarbejde på 
Bavnehøj Skole i marts, med deltagelse af alle lærere og skolepædagoger og mange forældre fra skolen. 
Workshoppen har dannet grundlag for nogle ændringer i procedurer ved skole-hjem-samarbejdet på 
Bavnehøj Skole. 
 

  

 

Vi har traditionen tro holdt oplæg for de nye 
forældre på 0. årgang, om 
forældresamarbejde og om 
kontaktforældrenes rolle. Brug Folkeskolens 
oplæg, sammen med 0.klasses-teamets 
arbejde for aktive forældre i klasserne, ser ud 
til at have positiv effekt på forældrenes lyst til 
at engagere sig som kontaktforældre, idet der 
er markant flere kontaktforældre og sociale 
aktiviteter blandt forældrene i indskolingen 
end tidligere.  

Vi har afholdt møde for de nye 
kontaktforældre i 0. klasse, hvor 
kontaktforældre fra 1. klasse deltog og delte 
deres erfaringer og gav gode råd videre til den 
nye årgang. På mødet lavede vi også en 
workshop, som har fået kontaktforældrene 
godt i gang med en plan for årets sociale 
aktiviteter i klassen. 

 

4 
 



 

Rekruttering 

Ellebjerg Skole 
Vi har været på morgenaktion med forældreambassadører fra skolen i udvalgte børnehaver i 
skoledistriktet, for at snakke skolevalg med forældrene. Vi har desuden afholdt en ”aktionslørdag”, 
hvor vi delte flag ud til børnefamilierne foran Irma og Superbrugsen i bydelen.  
 

 

 
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 fortæller 
forældreambassadørerne den gode historie fra skolen, og Brug Folkeskolen er i dialog med forældre i 

skoledistriktet og bliver klogere på de 
tanker, forældre i bydelen gør sig om 
skolevalget.  

Vi skriver fast en artikel fra Ellebjerg 
Skole til Beboerbladet, som udkommer 
hver anden måned i de almene boliger i 
skoledistriktet, og som desuden 
distribueres fra centrale steder i bydelen, 
Irma, Karens Minde og Sydhavnens 
Bibliotek. 

Vi har fortsat sidste års samarbejde med 
bydelsmødrene om en god skolestart for 
familier med etnisk minoritetsbaggrund 
på Ellebjerg Skole, dog med nogle 
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justeringer i forhold til sidste år. Brug Folkeskolen har haft en bod ved skolens to store udendørs 
traditioner, OL og Børneløb, hvor forældreambassadører var med, og der blev snakket med mange 
forældre fra børnehaverne om skolevalget.  
 

 
 

Skole-forældresamarbejdet – som fastholdelsesstrategi 

Ellebjerg Skole 
 
Vi har hjulpet teamet i 0. Klasse med opslag ved 
klasseværelserne om kontaktforældrenes rolle, og en liste 
man kunne skrive sig på. Og så har vi afholdt et møde for 
de nye kontaktforældre, hvor vi har introduceret dem for 
kontaktforældrerollen. På mødet lavede de årshjul og 
fordelte opgaver i forhold til årets aktiviteter.  

Vi var inviteret af den boligsociale helhedsplans Sammen 
om Sydhavnen til at facilitere en kursusgang i 
forældresamarbejde for forældre på 7. årgang på Ellebjerg 
Skole. Kurset var en del af et længere 

forældre-kursus-forløb arrangeret i et samarbejde mellem skolen og helhedsplanen. 

6 
 



 

 

TAL OG FAKTA 

 
● Møder og netværksarrangementer:  

Bavnehøj Skole: 5, 15 frivillige forældreambassadører 
Ellebjerg Skole: 6, 16 frivillige forældreambassadører 
 

● Børnehavebesøg:  
Bavnehøj Skole: 4 møder, 4 frivillige forældreambassadører 

 
● Oplæg, workshops og kontaktforældremøder: 

Bavnehøj Skole: 3 
Ellebjerg Skole: 2 
 

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

● Løbende møder, dialog og sparring med skoleledere, forældrebestyrelser og forvaltning 
 

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

● Artikler: 
Ellebjerg Skole: 6 artikler i Beboerbladet 
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NØRREBRO/ØSTERBRO 
 

 

   

 

 

Rekruttering 

Brug Folkeskolen har i 2016 fortsat det gode samarbejde med både Nørre Fælled Skole og 
Rådmandsgades Skole. Vi har bl.a. arrangeret netværksmøder med deltagelse af 
forældreambassadører, forældre til kommende skolestartere og skoleledere samt deltaget på 
skolernes velkomstmøder for forældrene til skolestarterne i 2016.  

Vores erfaring viser, at mange forældre træffer deres skolevalg flere år før tidspunktet for 
skoleindskrivningen. Vi vil starte vores rekrutteringsindsatser tidligere og ved børnehavebesøg fx 
henvende os til både de yngstes og ældstes forældre. Vi vil i 2017 også henvende os målrettet til 
forældrene i skoledistrikternes vuggestuer. Det betyder, at forældre i både vuggestuer og børnehaver 
vil blive inviteret til vores netværksarrangementer, som vi afholder i samarbejde med skolerne og med 
deltagelse af de lokale forældreambassadører. 

Vores ønske er fortsat at udbygge vores samarbejde med relevante aktører som Helhedsplaner, 
sundhedsplejersker og Lokaludvalg. 
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Nørre Fælled Skole 
Der kan i slutningen af 2016 ses en stor tilslutning fra familier i skoledistriktets børnehaver. Der er 
kommet flere søskende, som går i distriktets børnehaver, og hvor forældrene vælger Nørre Fælled 
Skole. Således er der kommet flere forældre i børnehaverne, der kan fortælle om deres oplevelser på 
Nørre Fælled Skole – og dermed være med til at styrke andre forældre i at vælge Nørre Fælled Skole til 
deres børn. På samtlige børnehavebesøg, hvor skolelederen har deltaget i forældremøder for forældre 
til kommende skolestartere, har forældreambassadører fra Nørre Fælled Skole deltaget og sikret 
mulighed for dialog mellem nuværende og kommende forældre på skolen. 

Brug Folkeskolen har startet et samarbejde med skolelederen fra Nørre Fælled Skole og en 
familiekoordinator fra Helhedsplanen i Den Grønne Trekant med det formål at rekruttere flere børn til 
Nørre Fælled Skole fra Den Grønne Trekant. Formålet er også at oplyse om skolevalg og præsentere 
den lokale folkeskole. Der er flere familier fra Den Grønne Trekant, der vælger privatskoler – og det er 
i Brug Folkeskolens, Nørre Fælled Skoles og Helhedsplanens interesse, at flere familier fra 
boligområdet vælger den lokale folkeskole. Formålet med samarbejdet er også at være i og styrke 
dialogen mellem Den Grønne Trekant og Nørre Fælled Skole. 
 

9 
 



 

Rådmandsgades Skole 
Der har i efteråret 2016 ikke været afholdt møder mellem Rådmandsgades Skole og skoledistriktets 
børnehaver. Det betyder, at Brug Folkeskolens forældreambassadører ikke har været repræsenterede 
på møder i børnehaver og talt om skole. I 2017 vil Brug Folkeskolen – efter aftale med skolelederen fra 
Rådmandsgades Skole – tage initiativ til møder mellem børnehaverne og skolen med deltagelse af 
forældreambassadører fra Brug Folkeskolen – hvis ikke børnehaverne eller skolen gør dette.  

Rådmandsgades Skole har i 2016 fortsat succes med at rekruttere elever til fire bæredygtige 0. klasser 
med en elevsammensætning, der afspejler befolkningen i skoledistriktet. 
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Facebook-grupper 
Brug Folkeskolen har også i 2016 oprettet Facebook-grupper for forældre til kommende skolestartere. 
Formålet med Facebook-grupperne er at skabe en platform, hvor forældre fra den kommende årgang 
kan kommunikere med hinanden på tværs af børnehaver og boligområder. Facebook-grupperne 
danner platform for, at vi i Brug Folkeskolen kan dele informationer om kommende arrangementer, 
skolelederne kan sende en hilsen, og forældrene kan stille spørgsmål til skolelederen og Brug 
Folkeskolen samt kommunikere om eksempelvis at mødes på en legeplads før skolestart.  Et eksempel 
på dette kan ses herunder. Både forældre og skoleledere har udtrykt begejstring for dette forum. 

 
Carina Witt 
12 April 2016 

Hej 
Vi er et par stykker, der har aftalt at mødes på søndag d 17/4 kl 11.00 på skolens legeplads, så 
børnene kan møde hinanden og lege lidt. 

Håber der er flere, der har lyst til at deltage  ξ 
Jeg er mor til Tobias  
Mvh Carina 
LikeShow More Reactions 
Comment 
Seen by 28 
5You, Morten Østergaard Jensen and 3 others 
Comments 

 
Angelika Thinggaard Hej. 
Vi vil meget gerne deltage, dog kun til 11.30, da vi tager til Jylland søndag. Men vi tager nok derhen lidt før så, så hvis 
der er andre, der også tilfældigvis er der før, så er det bare hyggeligt. Vi ses. 
Vh Angelika - Mor til Milo 
Like · Reply · 12 April 2016 at 18:02 

 
Karina M. Vorsaa Hej, 
Hele vores weekend står på 6 års fødselsdag, men vi deltager meget gerne en anden gang. 

Rigtig god fornøjelse ψ 
Like · Reply · 12 April 2016 at 18:04 

 

Charlotte Selmani hej, super ɴȢ  vi deltager meget gerne. vh Charlotte- mor til Medina 
Like · Reply · 12 April 2016 at 18:23 

 
Kristina Larsen Vi skal i teateret søndag formiddag, men vi deltager næste gang. Godt initiativ. 
Mvh Kristina - mor til Billie 
Like · Reply · 12 April 2016 at 18:31 · Edited 

 
Ditte Ansvig Pagh Det lyder rigtig hyggeligt, så vi kigger gerne en tur forbi 
Vh Ditte - Mor til Emil 
Like · Reply · 12 April 2016 at 18:49 
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Skole-forældresamarbejdet – som fastholdelsesstrategi 
 
Som del af Brug Folkeskolens indsatser i forhold til fastholdelse og forældresamarbejde på Nørre 
Fælled Skole og Rådmandsgades Skole har vi arrangeret og deltaget i forskellige aktiviteter på 
skolerne med deltagelse af forældreambassadører, nuværende og kommende forældre og 
skolestartere. Se nedenstående TAL OG FAKTA. 

På Rådmandsgades Skole har Brug Folkeskolen i efteråret 2016 faciliteret et møde om, hvordan skolen 
kan understøtte funktionen/rollen som kontaktforælder. To bestyrelsesmedlemmer fra Brug 
Folkeskolen, som også er forældreambassadører og kontaktforældre på Rådmandsgades Skole, holdt 
oplæg og workshops for kontaktforældre, skolebestyrelsen og skoleleder. Efterfølgende har både 
forældre og skoleleder udtrykt, at det var et godt og konstruktivt møde. 

 

 

TAL OG FAKTA 
 

● Møder og netværksarrangementer:  
Nørre Fælled Skole: 3, 10 deltagere → en hel årgang 
Rådmandsgades Skole: 4, 10 deltagere → en hel årgang 
 

● Børnehavebesøg:  
Nørre Fælled Skole: 3 møder, 45 deltagere 

 
● Boligsocial indsats:  

Skolemøde i Den Grønne Trekant: 30 deltagere 
 

● Boligsocial indsats:  
Skolemøde i Mjølnerparken: 25 deltagere 
 

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

● Løbende møder, dialog og sparring med skoleledere, forældrebestyrelser og forvaltning 
 

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

● Trykt tema-nyhedsbrev om skolestart, bl.a. uddelt til skolestartere i skoledistrikternes 
børnehaver og ved møder og arrangementer for forældre til skolestartere 
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Bestyrelsen og foreningens frivillige 

 
Bestyrelsen har i 2016 koncentreret sig om at skrive ansøgning om ny bevilling til foreningen, deltaget 
i møder med forvaltningen og politikerne, været engagerede i afholdelse af to politiske saloner og 
varetaget opgaven med at ansætte et nyt sekretariat. Derudover har bestyrelsen været bindeled til 
forældreambassadører på deres egen skole og selv deltaget i forskellige af Brug Folkeskolens 
aktiviteter.  

I 2016 har sekretariatet og bestyrelsen vedligeholdt andelen af frivillige forældreambassadører i 
foreningen. Forældreambassadørerne har været med som brobyggere ved alle vores netværksmøder, 
legepladsmøder, politiske saloner, forældremøder i børnehaverne og aktioner i bydelene. De og deres 
fortællinger om den lokale folkeskole er en grundsten i Brug Folkeskolens arbejde.  

Nogle forældreambassadører er sprunget fra, og nye er trådt til. Vi har en ambition om at udvide vores 
netværk af frivillige forældreambassadører omkring vores indsatsskoler, og dette er et vigtigt 
udviklingsmål for 2017.  

 

Metode, research og videndeling 
Vi har i løbet af 2016 udviklet metoder til at styrke rekrutteringen og fastholdelsen på vores 
indsatsskoler.  

● Vi har udviklet, layoutet og trykt en ”Håndbog i skolestart” til forældre i København. 
● Vi har afholdt ”Forældrekursus” i skole-forældresamarbejde for 7. årgang på Ellebjerg Skole, i 

samarbejde med den boligsociale helhedsplan.  
● Vi har fortsat samarbejdet fra 2015 om en god skolestart for børn med etnisk 

minoritetsbaggrund med Bydelsmødrene i Sydhavnen og på Sjælør Boulevard.  
● Vi har samarbejdet med de boligsociale helhedsplaner på Nørrebro om rekruttering og 

formidling af de gode historier om Nørre Fælled Skole og Rådmandsgades Skole. 
● Videndeling af Brug Folkeskolens metoder til samarbejdspartnere i og uden for Københavns 

Kommune. 
● Efteruddannelse af sekretariat i community building. 
● Vi har faciliteret udvikling af kontaktforældrenes rolle på Rådmandsgades Skole. 
● Vi har deltaget i arbejdsgrupper i BUF (eks. Københavnermodel, læringsplatform, overgang til 

ungdomsuddannelser) og haft faste møder med sparring og videndeling med såvel borgmester 
for BUU og direktør for BUF.  

● Vi har afholdt to politiske saloner med stor deltagelse af forældreambassadører fra vores 
indsatsskoler, samarbejdspartnere og politikere fra BUU. 

 

På de politiske saloner debatterer forældreambassadører og bestyrelsesmedlemmer i Brug 
Folkeskolen udvalgte temaer med politikere, skoleledere samt repræsentanter fra forvaltningen - og 
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salonerne er et vigtigt forum, hvor forældrenes perspektiver bidrager til at kvalificere dialogen med 
politikere og samarbejdspartnere.  

Temaerne for Politisk Salon i 2016 var dels Frafald i folkeskolen – forældresamarbejde som 
fastholdelsesstrategi dels Børns rettigheder og social kontrol i folkeskolen.  
 

 

PR og kommunikation 
I 2016 har vi primært fokuseret på kommunikationen med forældrene i de bydele, hvor Brug 
Folkeskolen arbejder. Det har vi gjort via vores Facebook-grupper for skolestartere og bydelsrettede 
nyhedsbreve. Vi har også skrevet flere artikler, som er blevet trykt og brugt i lokale medier.  

 

  

Vi deltog igen på Folkemødet på Bornholm, hvor vi deltog i flere debatarrangementer. Vores deltagelse 
var dog begrænset i forhold til tidligere år, og vi var denne gang ikke i det officielle program som fx 
paneldeltager eller medarrangør.  

I 2017 vil vi også fokusere på en bredere kommunikationsindsats. Vi har ansat en talsperson, og vores 
vision er, at Brug Folkeskolen skal være talerør for folkeskoler i København med udfordrende 
rammebetingelser. Vi vil desuden sikre forældrenes perspektiv i forhold til skole-hjem-samarbejdet. 

Vi vil være til stede i den offentlige debat og prøve at skabe en platform, hvorfra vi kan sikre, at vores 
synspunkter bliver tilvejebragt. Dette både gennem tilstedeværelse i pressen og ved at skrive 
debatindlæg.  
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