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INDLEDNING: 

Brug Folkeskolens kerneydelser er rekruttering af børn til den lokale folkeskole på Ellebjerg Skole og 

Bavnehøj Skole i Sydhavnen og på Rådmandsgades Skole og Nørre Fælled Skole på Nørrebro. 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 tre skoleår ser vi en fremgang i andelen af forældre i skoledistriktet, der vælger 

distriktsskolen, på tre ud af fire af vores indsatsskoler.  

Større andel af forældre, der vælger distriktsskole:  

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Ellebjerg Skole 41,1 % 52,4 % 66,7 % 

Bavnehøj Skole 42,9 % 39,7 % 42,5 % 

Nørre Fælled Skole 26,5 % 47,3 % 40 % 

Rådmandsgades Skole 37,2 % 47,4 % 52,2 % 

Tallene er hentet fra skolernes kvalitetsrapport 2015 

Bæredygtig elevsammensætning 

Alle fire indsatsskoler har, uanset andel af børn der går på distriktsskolen, fået en mere bæredygtig etnisk 

og socioøkonomisk sammensætning af elever. Dette baseres på skoleledernes udtalelser.  

Legepladsmøder mm. 

Vi har i 2015 afholdt i alt 19 legepladsmøder og netværksarrangementer på de fire indsatsskoler, med 

deltagelse af i alt 517 forældre og børn.  

Det aktivitetsniveau kunne ikke lade sig gøre uden de frivillige forældre, som der også er blevet flere af i 

2015. 

Flere forældreambassadører 

Vi har øget antallet af frivillige forældreambassadører på de fire indsatsskoler, således at vi nu har 85 

forældreambassadører, mod 70 forældreambassadører i 2014. 

Flere kontaktforældre i indskolingen 

Vi har via forskellige indsatser fokuseret på at styrke kontaktforældrenes rolle på skolerne. Det har 

resulteret i en fremgang i antallet af kontaktforældre på skolerne.  

Ved en optælling i december 2015 var der i alt 103 kontaktforældre i 23 klasser i 0.-2. klasse på vores fire 

indsatsskoler. Det er næsten fem kontaktforældre i gennemsnit per klasse.  

PR og kommunikation 

Brug Folkeskolens Facebook side har rundet 600 likes, hvilket var vores mål for 2016. 
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SYDHAVNEN 

Brug Folkeskolen har været aktiv i Sydhavnen i godt to år nu. Vi arbejder for rekruttering af flere elever til 

den lokale folkeskole samt styrkelse af skole-forældresamarbejdet på to Ellebjerg og Bavnehøj Skole i 

Sydhavnen. Vi kan se en positiv udvikling på skolerne i forhold til, at flere vælger den lokale folkeskole, der 

er kommet en mere blandet elevsammensætning, flere kontaktforældre og et bedre samarbejde mellem 

skolen og forældrene, såvel som forældrene imellem, i indskolingen.  

Kontaktforælder i 1. klasse, 

Dennis, fortæller om 

kontaktforældrenes   

erfaringer med at komme i 

gang med sociale 

arrangementer på årgangen, 

at bidrage til dagsorden til 

forældremøde i samarbejde 

med lærerne osv.  

Dennis er i øvrigt en af 

Bavnehøj Skoles forældre-

ambassadører.   

 

Forældre i bydelen fortæller os, at Brug Folkeskolens netværksskabende aktiviteter før og efter skolestart, 

har haft stor betydning for deres skolevalg og lyst til at engagere sig i klassens trivsel. 

”Når man er ny kontaktforælder, kan det være svært at tage initiativet til at komme i gang – og der er Brug 

Folkeskolens initiativ og støtte vigtig” (Ditte, kontaktforælder i 0. klasse, Bavnehøj Skole). 

Andelen af børn, der går i den lokale folkeskole er steget markant med fra 41% til 66% på Ellebjerg Skole. En 

stigning på 25% over tre år. På Bavnehøj Skole er andelen uændret over de seneste tre år. For 

elevsammensætningen på begge skoler gælder det, at en større andel af ressourcestærke forældre end 

tidligere vælger deres distriktsskole.  

”Flere forældre med mellemlange og videregående uddannelser vælger skolen og har fastholdt deres 

tilknytning til skolen. Vi oplever større positiv omtale fra forældre ved møder i alle børnehaverne tilknyttet 

skolen” (Kvalitetsrapport 2015 for Bavnehøj Skole). 
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Det er Brug Folkeskolens erfaring fra vores indsats på skoler i andre bydele, at det har en stor betydning for 

en skoles rekruttering på den lidt længere bane, at alle typer af forældre vælger skolen til. Derfor vurderer 

vi, at Brug Folkeskolens indsats har været med til at knække en vigtig kurve i forhold til skolernes 

elevsammensætning i de små klasser på både Ellebjerg og Bavnehøj Skole. Og at en øget rekruttering fra 

grunddistriktet for Bavnehøj Skoles vedkommende, vil vise sig i de kommende år.  

Brug Folkeskolens indsats i Sydhavnen i 2015 har været påvirket af en langtidssygemelding i sekretariatet. 

Sydhavnens projektleder Marianne Kjær har været konstitueret sekretariatsleder siden maj måned. Siden 

september 2015 har vi ansat Anna Rosenblad i 20 timer i Mariannes stilling. Anna er næstformand i Brug 

Folkeskolen, og har indgående kendskab til Brug Folkeskolens arbejde. 

Prioritering og fravalg af opgaver i Sydhavnen på baggrund af en langtidssygemelding har, trods vikar, 

været uundgåeligt. Vi har prioriteret vores rekrutteringsindsats omkring Ellebjerg Skole, hvor Anna har børn 

og et netværk blandt forældrene.  

Anna og Marianne har samarbejdet om indsatsen på Bavnehøj Skole. Men Bavnehøj Skole har af 

ressourcemæssige årsager været nedprioriteret i 2015. 

 

Rekruttering 

 

ELLEBJERG SKOLE 

I Ellebjerg Skoles distrikt har der over de sidste tre år været en markant stigning i andelen 

af forældre, der vælger den lokale folkeskole. Fra 41 % til 66%. Samarbejdet med Brug 

Folkeskolen om rekrutteringsindsatsen fremhæves af skolen og forældrene som 

medvirkende årsag til den positive udvikling. 

”Vi er meget tilfredse med, at der er sket en stigning over de sidste år på 25 procentpoint i andelen af 

grunddistriktsforældre, som valgte Ellebjerg Skole. Denne stigning svarer til det billede, vi har af, at skolen 

er blevet mere attraktiv, og at fortællingen om skolen er blevet positiv. Vi samarbejder med daginstitutioner 

og Brug Folkeskolen, og vi lægger stor vægt på en positiv og tydelig kommunikation med forældre – både 

kommende og nuværende” (Kvalitetsrapport 2015 Ellebjerg Skole). 

”Ja, jeg tror, at ved at holde legepladsmøder for kommende skolebørn og deres forældre har været med til 

at overbevise de forældre, der har været i tvivl, om de skulle vælge privatskole frem for distriktsskole for 

deres barn” (Lene Nyhus, forælder i 0. klasse på Ellebjerg Skole). 
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I Ellebjergs skoledistrikt har vi desuden oplevet en stigning i interesse for skolen fra forældre med en 

stærkere socioøkonomisk baggrund. Denne gruppe af forældre har deltaget i legepladsmøder, skrevet sig 

på Brug Folkeskolens netværksliste og abonnerer på vores nyhedsbreve. De er med i facebookgruppen for 

den kommende årgang, og de er med til at sprede en stemning i børnehaverne om ”at bruge folkeskolen” i 

en bydel med en stærk tradition for at vælge privatskole.  

 

Der er generelt en stemning i bydelen om, at en udvikling fra udsat til trendy bydel er lige om hjørnet. Det 

betyder blandt andet, at mange unge børnefamilier flytter til Sydhavnen. Vi vil i Brug Folkeskolen fokusere 

på, at disse nye sydhavnere vælger den lokale folkeskole, ved blandt andet at tilbyde et højt 

informationsniveau om den lokale skole og tidlig dialog med Brug Folkeskolens frivillige 

forældreambassadører i børnehaver og vuggestuer.  

 

BAVNEHØJ SKOLE 

I Bavnehøj Skoles distrikt har andelen af forældre, der vælger skolen, ligget stabilt på 

cirka 40% de sidste tre år. Det er for lav en tilslutning, og vi er ærgerlige over, at vores 

indsats ikke har været med til at øge søgningen til skolen.  
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På den positive side kan vi konstatere, at flere ressourcestærke forældre (i forhold til socioøkonomiske 

parametre) vælger skolen til, så der i højere grad nu end for tre år siden er det, vi i Brug Folkeskolen kalder 

en ”bæredygtig elevsammensætning”.  

Bavnehøj Skole har fra skoleåret 2015/16 fået tildelt en ny rode, rode 208, som tidligere hørte til Vigerslev 

Allé Skole. Der ligger en stor opgave med at rekruttere forældre fra denne rode, og dette har været 

prioriteret i vores indsats omkring Bavnehøj Skole. Vi ved fra skoleleder 

Pia Grevelund, at familierne i rode 208 synes, at Bavnehøj Skole ligger 

langt væk, ligger i den forkerte retning, og at skolevejen er dårlig. Hertil 

kommer den generelle udfordring for tilhørsforholdet til den lokale 

skole, når man er Valby-borger med distriktsskole i Sydhavnen.  

”Det er stadig en stor udfordring at få flere forældre fra vores 

grunddistrikt, særligt fra Valbydelen, til at vælge skolen. Mange 

forældre begrunder fravalget med skolens beliggenhed i Sydhavnen, 

samt at de føler sig mere tilknyttet til bydelen Valby” (Kvalitetsrapport 

2015 Bavnehøj). 

I et forsøg på at imødekomme forældrenes bekymring om en dårlig og 

lang skolevej, afholdt Brug Folkeskolen i samarbejde med forældre og 

børn fra skolen samt lederne af skolen og KKFOen i september en 

”skolevejs-event” for forældre og børn i rode 208. Vi skulle cykle 

sammen fra Toftegårds Plads, og forældrene og børnene fra skolen 

skulle fortælle om deres cykeltur til skole, hvornår de fx valgte 

kirkegården uden biler, og hvornår de valgte hovedvejen med 

belysning og cykelsti. Der kom desværre ikke nogen deltagere fra rode 208, hvilket fortæller os, at vi endnu 

ikke har et netværk af forældre i den nye rode. Det vil vi arbejde på, så vi får en bedre dialog med 

forældrene til de børn, der skal starte i skole i 2016. 

 

Forældreambassadører og 

elever fra Bavnehøj, samt 

skoleleder og KKFO-leder var 

mødt op ved Brug Folkeskolens 

event, der skulle vise forældre 

og skolebørn fra den nye rode, 

hvilken vej de synes er den 

bedste, når de cykler fra Valby 

til Bavnehøj Skole i Sydhavnen. 
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Forud for Brug Folkeskolens legepladsmøde for kommende skolestartere og skolens ”åbent hus” i efteråret, 

har vi hængt sedler op på opgangsdørene i rode 208 for at få invitationerne helt ud til forældrene og 

signalere, at både skolen og Brug Folkeskolen gerne vil i dialog.  

 

TAL OG FAKTA 
 

 Møder og netværksarrangementer:   
Bavnehøj (6, 142 deltagere), Ellebjerg (4, 125 deltagere) 
 

 Børnehavebesøg:  
Bavnehøj (1, 20 deltagere), Ellebjerg (1, 14 deltagere) 
 

 Andre aktiviteter:  
Ellebjerg (8), Bavnehøj (7) 

 
For yderligere detaljer se kvartalsrapport til BUF for 2015. 

 

Skole-forældre-samarbejde – som fastholdelsesstrategi 

Det er nemmest at opbygge et godt skole-hjemsamarbejde, når børnene starter i 0.klasse. Derfor handler 

en del af vores arbejde i bydelene om at hjælpe skolen til at sætte en tydelig ramme for samarbejdet, når 

”familierne starter i skole”.  

I år har vi på begge skoler holdt oplæg for forældrene til de nye børn i 0. klasse. Vi kan mærke en stor 

interesse fra forældrene, når vi sætter fokus på, at alle forældre kan gøre en positiv forskel for deres barns 

succes i skolen. Og vi vurderer, at vores budskab om, at en klasse er et forpligtende fællesskab (klassen er 

god, når alle børn trives), er med til at engagere en større andel af forældrene på vores indsatsskoler i 

Sydhavnen end tidligere. I år er der i de tre 0. klasser på Ellebjerg Skole i alt 13 kontaktforældre, 12 i de tre 

1. klasser, og på Bavnehøj er der 10 kontaktforældre fordelt på to 0. klasser, og 11 kontaktforældre i de to 

1. klasser. Det er en klar fremgang fra tidligere år. 
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”Brug Folkeskolens hjælp har bevirket til, at vi 

er blevet mere klædt på, og da det i starten 

blev organiseret mellem kontakt forældrene i 

forskellige årgange – ”følordning”, som gjorde, 

at deres erfaringer fra tidligere blev overleveret 

til de nye kommende forældre og 

kontaktforældre, er traditionen for at have 

kontakt forældre vokset, til at være mange i 

hver klasse, da vigtigheden af at hurtigt opnå 

fællesskab, også mellem forældrene, er blevet 

synligt” (Helena, kontaktforælder i 1. klasse, 

Bavnehøj Skole) 

Vi deltager på det første forældremøde i 0. 

klasse og fortæller om rollen som 

kontaktforældre, og hvorfor den er vigtig. Vi er 

i dialog med de nye forældre det første halvår 

efter skolestarten og hjælper, hvis det er svært 

at komme i gang med det første arrangement 

for klassen.  Vi faciliterer fælles 

kontaktforældremøder, og vi deltager på 

forældremøder, hvis vi bliver inviteret med.  

 

 

 

  ELLEBJERG SKOLE 

Vi har stået for det ene af årets fælles kontaktforældremøder, hvor årets aktiviteter blev planlagt. Og vi har 

afholdt en workshop om ”det gode forældremøde” for hele personalegruppen. Formålet med workshoppen 

var at skærpe lærernes fokus på at planlægge faglige forældremøder, som inddrager alle forældrene.  

Målet med vores indsats er, at flere forældre deltager på forældremøder, og at rammen for forældremødet 

inkluderer en mangfoldig forældregruppe. Kodeordet for vores arbejde med skolens personalegruppe er 

faglighed i forældresamarbejdet og aktiv inddragelse af børn og/eller forældre.   
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For at styrke skole-hjem-samarbejdet har vi, i samarbejde med Ellebjerg Skole, AKB København og SSP, 

afholdt et skolestarts-møde for forældrene i de almene boligafdelinger i Ellebjergs skoledistrikt. Læs mere 

om denne indsats under afsnittet om ”Metodeudvikling”. 
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BAVNEHØJ SKOLE 

 

 

På Bavnehøj holdt vi for andet år i træk et 

møde for de nye kontaktforældre i 0. klasse, 

hvor kontaktforældre fra 1. årgang deltog og 

fortalte om deres erfaringer med at være 

kontaktforældre.  

Mødet mellem nye forældre og de ”erfarne” 

fra 1. årgang styrker de sociale relationer på 

tværs af årgangene og sikrer videndeling 

blandt forældrene. Vi vil fra næste skoleår 

overlade planlægning af dette møde og 

rekruttering af kontaktforældre fra 1. årgang 

til lærerteamet på 0. årgang og følge op, så 

denne tradition forankres som en del af 

skolens ramme for forældresamarbejde.  

 

 

På Bavnehøj har vi samlet de 

mange aktive 

forældreambassadører i en 

facobookgruppe. Her er 25 

aktive forældre medlem. Det 

gør det nemt for Brug 

Folkeskolen at mobilisere 

forældrekræfter ved f.eks. et 

stort fælles møde om skole-

hjem-samarbejdet for lærere 

og forældre på skolen. 
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TAL OG FAKTA 
 

 Netværksmøde for aktive forældre:  
Bavnehøj (11 deltagere) 
 

 Kontaktforældremøde:  
Bavnehøj (1, 12 deltagere), Ellebjerg (2, 40 deltagere) 

 

 Diverse oplæg for forældre og personale om forældresamarbejde:  
Bavnehøj (1, 100 deltagere), Ellebjerg (5, 280 deltagere)  

 
For yderligere detaljer se kvartalsrapport til BUF for 2015. 

 

Bestyrelse og foreningens frivillige 

På Bavnehøj Skole har vi lavet en facebookgruppe for ”Bavnehøjs forældreambassadører”. 

Ambassadørerne kender ikke hinanden, da de er forældre i forskellige klasser. Facebookgruppen har styrket 

forældrenes identitet som ”nogen, der gør en forskel”. Og de giver positive kommentarer til hinanden, når 

nogen melder sig til at gå med ud til et møde i børnehaverne eller andet. Facebookgruppen er et simpelt 

greb til at styrke fortællingen og følelsen blandt forældrene om, at vi kan gøre en forskel, hvis vi står 

sammen. 

Der er generelt stort engagement blandt forældrene på de mindre årgange på Ellebjerg og Bavnehøj Skole, 

og vi oplever ikke problemer med at rekruttere frivillige forældreambassadører. Modsat Nørrebro, så er 

Sydhavnen en bydel, hvor udviklingen mod en mere bæredygtig sammensætning af beboergrupper først 

lige er begyndt. Den store energi, der ligger blandt ”first moverne”, ser vi ud til at have engageret omkring 

valg af den lokale folkeskole. 

Sydhavnen er godt repræsenteret i Brug Folkeskolens bestyrelse, og vi oplever et stort engagement fra 

vores lokale bestyrelsesmedlemmer.  

 

TAL OG FAKTA 
 

 40 forældreambassadører fordelt på Bavnehøj (25) og Ellebjerg (15) 
 

 70 frivillige forældre har deltaget i 25 arrangementer, aktiviteter og møder i 2015 
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Metodeudvikling, research og videndeling 

KLAR, PARAT, SKOLESTART 

Som noget nyt indgik vi i 2015 i et samarbejde med SSP i Sydhavnen om en særlig indsats for at få udsatte 

familier inkluderet i skole-hjemsamarbejdet på både Ellebjerg og Bavnehøj Skole. SSP havde i året 2015 

fokus på en kriminalpræventiv indsats via et øget samarbejde mellem skoler og de boligsociale 

medarbejdere i de udsatte områder i Sydhavnen og på Sjælør Boulevard. Målet var bedre dialog med 

forældrene om deres barns skolegang og forventningsafstemning af rollerne i skole-hjemsamarbejdet. 

 

Samarbejdet udmøntede sig i et møde i maj 

2015 for forældre i de almene boliger i 

Sydhavnen og på Sjælør Boulevard, hvis børn 

skulle starte i skole efter sommerferien. En 

lærer gennemgik forældrenes rolle i relation 

til børnenes hverdag. Hvordan kan de støtte 

op om barnets skolegang om morgenen, inden 

skolen starter, hvad skal forældrene sørge for 

kommer med i tasken, både konkret og i 

overført betydning, for at børnene får en god 

dag i skolen, og hvordan kan forældrene 

derhjemme efter skoledagen snakke med sit 

barn om skoledagen og derved bakke op om 

en positiv indstilling til lærerne, 

kammeraterne og det faglige.  

Efterfølgende havde vi en workshop, hvor forældre, skolens personale, boligsociale medarbejdere, 

bydelsmødre og Brug Folkeskolens ansatte og frivillige drøftede, hvorfor det overhovedet er vigtigt, at man 

som forælder engagerer sig i sit barns skolegang.  

 

Samarbejdet fortsætter Brug 

Folkeskolen sammen med 

Bydelsmødrene i Sydhavnen og 

Ellebjerg Skole. Vi vil have fokus 

på at engagere etniske 

minoritetsforældre, som måtte 

have sproglige eller kulturelle  
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udfordringer i forhold til skole-hjemsamarbejdet. 

Vi håber, at samarbejdet på sigt vil give mulighed for, at Bydelsmødrene i skoleregi kan have konkrete 

opgaver på Ellebjerg, som fx at tilbyde minoritetsforældre hjælp med at komme på forældreintra og 

fungere som ”kulturelle oversættere” i det komplicerede skole-hjemsamarbejde i den danske folkeskole. 

BRUG FOLKESKOLENS FORÆLDREHÅNDBOG I SKOLE-HJEMSAMARBEJDE  

På baggrund af de erfaringer vi har indsamlet via et stort antal samtaler med 

forældre til kommende skolestartere, blandt andet i projektet ”Klar, parat, 

skolestart” i Sydhavnen, har vi lavet en ”Forældrehåndbog i skole-

hjemsamarbejde”. Håndbogen giver svar på mange af de ting, som vi ved, at 

forældrene er i tvivl om eller bekymrede for, når de skal vælge skole. Den 

giver også en visuel introduktion til, hvordan en skoledag i børnehaveklassen 

ser ud, og hvordan man får det bedste samarbejde mellem skole og hjem. 

Forældrehåndbogen udgives elektronisk med støtte fra Københavns 

Kommune og lægges på vores hjemmeside. Den bliver endvidere trykt i et mindre oplag, og kan købes via 

Brug Folkeskolens sekretariat. Vi skal desuden bruge håndbogen i vores rekrutteringsindsats i efteråret. 

POLITISK SALON 

Vi har i 2015 afholdt politiske saloner på hhv. Nørre 

Fælled Skole og Bavnehøj Skole. Der er stor opbakning 

til vores saloner, såvel fra forældrenes som politikernes 

side. Brug Folkeskolens politiske salon har, efter vores 

opfattelse, den særlige fordel, at politikerne her får 

mulighed for at tale med ”de menige forældre” på 

skolerne. De er ikke fra en skolebestyrelse eller en 

anden formel organisering. De er individer med 

holdninger til det, der foregår på deres skole, og det betyder, at forældrenes subjektive virkelighed bliver 

bragt ind i politikernes bevidsthed. En dialog, som både forældre og særligt politikerne giver udtryk for at 

være glade for.  

 

PR og kommunikation 

Brug Folkeskolen er fast skribent af artikler til Beboerbladet Frederiksholm, som udkommer 6 gange om 

året, og omdeles til 2700 husstande i Ellebjergs skoledistrikt. Herudover har vi sendt 3 nyhedsbreve ud til 

modtagerne af vores digitale nyhedsbrev. 
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NØRREBRO 

 

Rekruttering 

Brug Folkeskolens indsatsskoler på Nørrebro, Nørre Fælled Skole og Rådmandsgades Skole, er i det 

forgangne år lykkedes med at rekruttere en bæredygtig elevsammensætning, der afspejler de mangfoldige 

områder, de ligger i. Brug Folkeskolens rekrutteringsindsatser fremhæves af skoleledere og forældre på 

skolerne som værende betydningsfuld for det resultat. 

 

  

Morten Østergaard Jensen (skoleleder på Nørre Fælled Skole): ”Vi er lykkedes med at få budskabet om høj 

faglighed og fokus på trivsel ud til de ressourcestærke familier, så de nu tør vælge skolen til. Brug 

Folkeskolen har været en stor hjælp i den rekruttering.”  

Lene Rønje (skoleleder på Rådmandsgades Skole): ”Vores og Brug Folkeskolens indsatser i forhold til 

rekruttering ser ud til at virke: Rygtet om at Rådmandsgades Skolefx er en god skole har stille og roligt 

spredt sig i lokalområdet, og vi kan se, at der er en stabil/stigende søgning til skolen og en 

sammensætningen af elever, som er bæredygtig.” 

Line (mor til Noah, der starter på Rådmandsgades Skole til sommer 2016):  

“Jeg er gået forbi Forældreforeningen Brug Folkeskolen mange gange, og for et par år 

siden fik vi nogle flag. Det der med at forældreforeningen er synlig, der tænkte jeg: 

Fedt, her er et sted, jeg kan henvende mig. Så vi var allerede helt overbeviste om, at 

han skulle starte på Rådmandsgades Skole, inden vi kom til mødet for skolestartere 

hos Brug Folkeskolen i september.” 
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Ronni (far til barn, der starter på Nørre Fælled Skole til sommer 2016): 

“….vi tog til formødet med Forældreforeningen Brug Folkeskolen og et par  uger efter til skolens 

informationsaften med spisning for hele familien. Og vi synes 

egentlig, at det hele lød rigtig positivt. (…) Så vi er fast besluttede - vi 

har skrevet vores datter ind på skolen.”  

 

Brug Folkeskolen bliver desuden fremhævet i Nørre Fælled Skoles 

Kvalitetsrapport 2015 i forbindelse med fokusområdet Tillid & 

Attraktivitet (side 27):  

”Skolen har gennem de sidste år oplevet en markant positiv fremgang i forhold til rekruttering og 

fastholdelse af elever. Denne udvikling skyldes en meget målrettet indsats i lokalområdet: 

 Ny positiv branding af skolen via nyt navn, ny profil, opdateret hjemmeside, brochurer og 

videointerview med tilfredse forældre  

 

 Et markant ændret samarbejde i forhold til rekruttering af nye elever til børnehaveklassen med 

”Brug folkeskolen”, samarbejdsinstitutioner via ”stærkt samarbejde” og Københavnermodellen 

 

 Åbning af tre nye idrætsklasser i udskolingen” 

I Brug Folkeskolen er vi naturligvis meget tilfredse med og glade for, at vores systematiske og vedholdende 

rekrutteringsarbejde gør indtryk hos forældrene og giver mærkbare resultater på de skoler, vi samarbejder 

med.  

FREM MOD 2016: 

Selv om det går godt med rekrutteringen på Nørrebro, kan vi se, at der stadig med fordel kan laves nogle 

justeringer omkring rekrutteringsindsatsen, så vi i endnu højere grad kan imødekomme forældrenes behov 

for information, dialog, indsatser i de boligsociale områder, brobygning mellem børnehaver og skoler samt 

før-skole-arrangementer og tidlige indsatser. 

I 2016 vil vi derfor udvide vores samarbejder med områdets daginstitutioner til at omfatte yderligere 2 

børnehaver i Nørre Fælled Skoles distrikt. Således vil vores børnehavebesøg komme til at dække samtlige 

børnehaver i indsatsskolernes distrikter, hvor der går mere end 3 børn, der hører til skolen. Vi vil desuden 

lægge nogle børnehavebesøg allerede i foråret, da vi har erfaret, at en tidligere indsats er nødvendig de 

steder, hvor børnehaven har erfaring med, at mange forældre træffer deres skolevalg længe inden 

indskrivningen.  

På lidt længere sigt er det vores ambition at starte samarbejder med vuggestuerne i de integrerede 

institutioner, der hvor samarbejdet med børnehave-delen allerede er funderet. Vi vil også arbejde på at få  
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et tættere samarbejde med sundhedsplejerskerne i bydelen. Brug Folkeskolen har tidligere været på besøg 

og fortælle om skolevalg og skolestart i sundhedsplejerskernes mødregruppe i Den Grønne Trekant på ydre 

Østerbro. Det var en succes, og det vil vi gerne gøre mere af i 2016 som en del af en tidlig indsats.   

En del af Nørre Fælled Skoles distrikt ligger på ydre Østerbro. Derfor er det vigtigt, at Brug Folkeskolen 

skærper rekrutteringen i den bydel, da det er et område, hvor Forældreforeningens arbejde ikke er så 

velkendt og rodfæstet, som på Nørrebro-siden. Det betyder bl.a., at vi fremadrettet vil bruge Østerbro Avis 

til at synliggøre skolen og Brug Folkeskolen på ydre Østerbro - ligesom det er tilfældet på Nørrebro med 

Nørrebro/Nordvest Bladet. 

Vi vil udvide samarbejdet og indsatserne i de boligsociale områder Mjølnerparken (Rådmandsgades Skoles 

skoledistrikt) og Den Grønne Trekant (Nørre Fælled Skoles skoledistrikt). Mere om det under afsnittet 

”Metodeudvikling, research og vidensdeling”.  
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TAL OG FAKTA 
 

 Møder og netværksarrangementer:  
Nørre Fælled Skole (5, 150 deltagere), Rådmandsgades Skole (4, 100 deltagere) 
 

 Børnehavebesøg:  
Nørre Fælled Skole (3, 40 deltagere), Rådmandsgades Skole (6, 90 deltagere) 
 

 Andre aktiviteter:  
Nørre Fælled Skole (3), Rådmandsgades Skole (5) 
 

 Løbende møder og dialog med forældre til skolestartere 
 

 Facebook-grupper for kommende skolestartere 
 

 Trykt tema-nyhedsbrev om skolevalg   
 
For yderligere detaljer se kvartalsrapport til BUF for 2015. 

 

Skole-forældre-samarbejdet – som fastholdelsesstrategi 

Brug Folkeskolen har i 2015 arbejdet med mange forskellige fastholdelsesindsatser på de to indsatsskoler, 

og på begge skoler er der positive effekter at spore. Bl.a. har Rådmandsgades Skole for første gang flyttet 

fuldtallige 6. klasser ind på overbygningsskolen i Heimdalsgade, og Nørre Fælled Skole har efter skoleleder 

Morten Østergaard Jensens vurdering i Nørre Fælled Skoles Kvalitetsrapport 2015: ”… oplevet en markant 

positiv fremgang i forhold til fastholdelsen af elever.” 

PR-indsatsen har været en vigtig prioritet hos Brug Folkeskolen i 2015 i forhold til at styrke skolernes image 

i lokalområdet og få de gode historier ud. Udover at PR er en uundværlig del af rekrutteringsindsatsen, er 

det også yderst vigtigt for de nuværende forældre på skolerne at læse og høre gode historier om de skoler, 

de har valgt til deres børn (læs mere under afsnittet ”PR og kommunikation”). Det har de brug for, for at 

blive bestyrket i, at de har truffet det rigtige skolevalg. 

Følgende er dialog på Brug Folkeskolens Facebook-side, ”Del Din Skole”: 

 

 
Lin Fitje Solvang Velkommen til Noah og til jer i det gode selskab! RMG er en dejlig, dejlig skole. Jeg har to stykker som 

elsker at gå i skole netop der smile emoticon Og ja, udfordringer er der alle vegne. Men med god ledelse og engagerede 

lærere er meget vundet. 

Like · Reply · 4 · 30 November 2015 at 13:01 

https://www.facebook.com/lin.solvang?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Del-din-skole-158334831164989/
https://www.facebook.com/Del-din-skole-158334831164989/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=215229728808832
https://www.facebook.com/158334831164989/photos/a.164394027225736.1073741828.158334831164989/215193005479171/?type=3&comment_id=215229728808832&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/lin.solvang?fref=ufi&rc=p
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Valdemar Meersohn Stauning Tak for historien Line. Det er en skræmmende tro kopi af vores overvejelser herhjemme. 

Men vi endte med samme beslutning for vores søn Erik. Så vi ses til sommer. 

Like · Reply · 2 · 30 November 2015 at 20:38 

 
Lene Lunden Rønje Kære jer. Hvor er jeg bare glad for at høre, at jeres gode overvejelser falder ud til Rådmandsgades 

Skoles fordel. Her står en flok super dygtige lærere klar til at tage imod jer dejlige unger. Vi har lige haft klippe-klistre 

eftermiddag med børn og forældre, hvor vi spiste risengrød i "Det Grønne" (vores madskole), sang julesange og løb 

skolen varm med "Nu' det jul igen", og der overhørte jeg et par fædre, der talte sammen. Udsagnet var: "Det her er der 

altså ikke nogen privatskoler, der kan gøre folkeskolen efter". Og jeg var jo nødt til at stoppe op og fortælle, at det var 

sød musik i mine ører. Jeg GLÆDER mig til at byde jer velkommen til sommer. Kh Lene 

Like · Reply · 2 · 30 November 2015 at 23:38 

 
Line F Pollas Vi glæder os virkelig meget!!! Det er de fedeste skolestartsarrangementer I har haft!!! Kh Line 

Like · Reply · 2 December 2015 at 10:01 

 

I takt med at det er lykkedes at rekruttere en 

sammensætning af elever til begge indsatsskoler, der 

afspejler de mangfoldige områder, de ligger i, oplever vi 

et stigende ønske fra forældrene om hjælp til at styrke 

skole-forældre-samarbejdet. En forælder på 

Rådmandsgades Skole siger fx: ”Nu er det rent faktisk 

lykkedes at få områdets meget blandede familier ind på 

skolen – hvordan får vi så integreret alle de forskellige 

familier?” 

Brug Folkeskolen har i året, der er gået, derfor taget 

initiativ til at afholde netværksmøder for forældre på 

begge indsatsskoler. På møderne får skolens forældre mulighed for at mødes om et fælles mål: at søsætte 

forældrenes egne idéer til aktiviteter og tiltag på skolen. 

https://www.facebook.com/valdemar.stauning?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Del-din-skole-158334831164989/
https://www.facebook.com/Del-din-skole-158334831164989/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=215418192123319
https://www.facebook.com/158334831164989/photos/a.164394027225736.1073741828.158334831164989/215193005479171/?type=3&comment_id=215418192123319&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/lene.roenje?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Del-din-skole-158334831164989/
https://www.facebook.com/Del-din-skole-158334831164989/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=215456625452809
https://www.facebook.com/158334831164989/photos/a.164394027225736.1073741828.158334831164989/215193005479171/?type=3&comment_id=215456625452809&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/line.pollas?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Del-din-skole-158334831164989/
https://www.facebook.com/Del-din-skole-158334831164989/
https://www.facebook.com/158334831164989/photos/a.164394027225736.1073741828.158334831164989/215193005479171/?type=3&comment_id=215456625452809&reply_comment_id=216015245396947&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/valdemar.stauning?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/lene.roenje?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/line.pollas?fref=ufi&rc=p
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 Planen er, at møderne skal holdes fast 2 gange om året, og at de 

aktive forældre, der deltager på møderne, fungerer som 

forandringsagenter, der går videre ud på skolen med deres 

engagement og idéer og arbejder for at få flere forældre aktiverede 

omkring de forskellige tiltag. 

 

FREM MOD 2016: 

Mange forældre har i årets løb givet udtryk for, at de har behov for mere kommunikation for at kunne følge 

med, føle sig trygge og støtte op om deres børns skolegang. Ligeledes ønsker mange forældre, at 

informationer og invitationer kommer ud i bedre tid, så de har bedre mulighed for at sætte sig ind i og 

planlægge samarbejdet med skolen i forhold til deres arbejde og øvrige liv.  

Derfor vil vi i 2016 sætte fokus på kommunikationen som en vigtig del af skole-forældre-samarbejdet, da vi 

oplever, at det er noget, der ligger højt på forældrenes ønskeliste.  
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TAL OG FAKTA 
 

 Netværksmøde for aktive forældre:  
Nørre Fælled Skole (23 deltagere), Rådmandsgades Skole (6 deltagere) 
 

 Kontaktforældremøde:  
Nørre Fælled Skole (22 deltagere) 
 

 Møde i indskolingsteamet:  
Rådmandsgades Skole (8 deltagere) 
 

 Boligsocial indsats: Skolemøde i Den Grønne Trekant (30 deltagere) 
 

 Boligsocial indsats: Skolemøde i Mjølnerparken (25 deltagere) 
 

 0.klasser fra Rådmandsgades Skole, fernisering og udstilling hos Brug Folkeskolen 
 

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

 Løbende dialog med skoleledere, forældrebestyrelser, pædagogisk konsulent, skolekonsulent, 
områdeforvaltning og centralforvaltning 

 
For yderligere detaljer se kvartalsrapport til BUF for 2015. 

 

Bestyrelse og foreningens frivillige 

Brug Folkeskolens korps af frivillige forældreambassadører på Nørrebro knytter sig hovedsagelig til 

indsatskolerne, Nørre Fælled Skole og Rådmandsgades Skole. Men også på Blågård Skole, har Brug 

Folkeskolen en lille gruppe af forældreambassadører, som vi kan trække på i vores arbejde.  

Forældreambassadørerne har i 2015 deltaget i børnehavebesøg, informationsmøder, netværksmøder, 

åbent hus arrangementer, legepladsmøder, brobygningsprojekter, bestyrelsesmøder, politiske saloner mm. 

Herudover yder forældreambassadørerne en uvurderlig indsats i kraft af deres mange skole-snakke med 

andre forældre: I garderoben i institutionen, på legepladsen, til demonstrationen, i supermarkedet, til 

børnefødselsdagen, ved Sankt Hans Bålet og alle de andre steder, hvor børnefamiliernes liv udspiller sig på 

Nørrebro.    
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TAL OG FAKTA 
 

 45 forældreambassadører fordelt på Nørre Fælled Skole (15), Rådmandsgades Skole (20), øvrige 
Nørrebro-skoler (10) 
 

 55 frivillige forældre har deltaget i 24 arrangementer, aktiviteter og møder i 2015 
 

 

Metodeudvikling, research og vidensdeling 

Boligsociale indsatser i Den Grønne Trekant samt Mjølnerparken, som er et nyt tiltag. 

Vi er i gang med at få fat i flere familier med etnisk minoritetsbaggrund. De er dårligt repræsenterede ved 

indskrivningsarrangementer og sociale aktiviteter på skolerne samt i skolebestyrelser og forældreråd. Vi vil 

genoptage indsatsen i Mjølnerparken og fortsætte samarbejdet i Den Grønne Trekant. En lille gruppe 

forældre fra Søllerødgade-kvarteret vil lave et hyggearrangement i Mjølnerparken.  

 

PR og kommunikation 

Vi har i løbet af året fået omtale i Østerbro Avis, Nørrebro/Nordvest Bladet og TV2 Lorry. 

For andet år i træk er det lykkedes at få TV2 Lorry til at lave et indslag om brobygningsindsatsen på 

Nørrebro. Sidste år var det brobygningsindsatsen på Blågård Skole - i år brobygningsindsatsen på 

Rådmandsgades Skole.  

På Nørre Fælled Skole har projektet mellem skolen og Teaterprojektet Zebra Zeze med besøg af 

børnehaverne i ”stærkt samarbejde” været forsidehistorie i Østerbro Avis med en stor artikel inde i avisen, 

hvor også Brug Folkeskolens indsats er nævnt. 

Vi har generelt fået god medieomtale i 2015. 

Facebook-side ”Del Din Skole” er et nyt tiltag på Nørrebro, hvor forældre på vores indsatsskoler kan dele 
den gode historie om deres børns folkeskole. 
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SAMMENFATNING  AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE  

For at evaluere på vores aftale mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Brug Folkeskolen om Brug 

Folkeskolens aktiviteter 2014 - 2016 har vi foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt vores 

samarbejdspartnere på vores fire indsatsskoler. 

Følgende er en sammenfatning af svarene på spørgeskemaundersøgelsen, som er foretaget i februar 2016.  

Som respondenter er på hver indsatsskole udvalgt fire personer: 2 forældreambassadører, 1 

skolebestyrelsesmedlem og 1 skoleleder - i alt 16 respondenter. 12 respondenter (heraf alle fire 

skoleledere) har valgt at svare på spørgeskemaet - enten skriftligt eller ved et telefonisk interview.  

Efter sammenfatningen følger spørgeskemaet samt udvalgte kommentarer fra respondenterne. 

 

REKRUTTERING 

 

Oplever du, at Brug Folkeskolen gør en forskel i forhold til rekruttering af nye elever til skolen? 

- Hvordan vurderer du, at det går med at øge rekrutteringen til skolen? 

Samtlige respondenter har svaret ja til, at Brug Folkeskolen gør en forskel i forhold til rekruttering af nye 

elever til skolerne - og at det går godt med at øge rekrutteringen til skolerne, og at der ses en positiv 

udvikling på elevtallet. 

 

SKOLE- FORÆLDRESAMARBEJDET SOM FASTHOLDELSESSTRATEGI 

 

Hvordan har Brug Folkeskolen gjort en forskel i forhold til kontaktforældre? 

Brug Folkeskolen har bidraget med opsøgende kontakt, sparring og materialer.  På Ellebjerg Skole har Brug 

Folkeskolen været med til, at nye og kommende forældre fik etableret en selvvalgt trivselsgruppe for 0. 

årgang. 

Hvor mange forældre har mødt op til skolens fælles kontaktforældremøder i 2015? 

Nørre Fælled Skole har på deres kontaktforældremøde i efteråret 2015 haft deltagelse af ca. 20 forældre, 

hvoraf størsteparten af forældrene var fra indskolingen og I-klasserne (idrætslinien 7. - 9. klasse).   

På Rådmandsgades Skole deltog ca. 25 forældre, og størsteparten var forældre fra indskolingen.  

På Bavnehøj Skole bestod fremmødet af forældre fra indskolingsklasserne. 
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Vurderer du, at skole-forældresamarbejdet er forbedret? 

Vurderer du, at skole-forældresamarbejdet aktivt bidrager til at: 

- Skabe opbakning? 

- Skabe tillid? 

- Styrke fagligheden? 

De fleste af respondenterne svarer ja til, at skole-forældresamarbejdet er forbedret, og at skole-

forældresamarbejdet aktivt bidrager til at skabe opbakning og tillid.  

I forhold til at styrke fagligheden vurderer flere af respondenterne, at det er svært at måle på. De 

udtrykker, at et godt skole-forældresamarbejde har en indirekte effekt i forhold til at øge fagligheden.  

Flere af respondenterne efterlyser fortsat fokus på skole-forældresamarbejdet - særligt i forhold til den 

mere mangfoldige forældregruppe, som med den øgede rekruttering fra skoledistrikterne, er blevet en del 

af skolen. 

Oplever du, at flere forældre deltager aktivt? 

- Og at en bredere gruppe af forældre deltager i arrangementerne? 

På spørgsmålet om, om flere forældre deltager aktivt - og om en bredere gruppe af forældre deltager i 

arrangementer, svarer respondenterne, at der er forskel på de enkelte klasser samt årgangene. Der er en 

tendens til, at det er forældrene i de yngste klasser, der er mest aktive.  

I takt med at elev- og forældregrundlaget er blevet bredere, er der kommet nye udfordringer i forhold til at 

inkludere alle forældre i samarbejdet og arrangementerne. Forstået på den måde, at forældrene har meget 

forskellige ressourcer.  

Har Brug Folkeskolens indsatser (fx workshops) i forhold til skole-forældresamarbejdet bidraget til at 

klæde dig bedre på til at samarbejde med forældrene og/eller skolen? 

I forhold til om Brug Folkeskolens indsatser i forhold til skole-forældresamarbejdet har gjort en forskel i at 

klæde respondenterne på til at samarbejde med henholdsvis forældre og/eller skole er der varierede svar.  

Politisk Salon og workshops (forskellige temaer) bliver fremhævet som gode initiativer. Ligeledes 

fremhæves sparring og videndeling samt Brug Folkeskolens indsatser med at opbygge netværk blandt 

forældrene. 
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PR 

 

Oplever du, at Brug Folkeskolen har gjort en forskel i forhold til skolens omtale i bydelen? 

11 ud af de 12 respondenter udtaler, at Brug Folkeskolen har gjort en forskel i forhold til skolernes omtale i 

bydelene. Respondenten som ikke svarer ja til spørgsmålet - svarer således: ”Det håber jeg”. 

 

AFSLUTTENDE SPØRGSMÅL 

 

Har du andre bemærkninger til, om Brug Folkeskolens indsats gør en forskel på din skole? 

Flere af respondenterne nævner, at Brug Folkeskolens indsatser kommer skolerne til gode. Respondenterne 

vurderer, at de forskellige arrangementer som Brug Folkeskolen faciliterer som rekrutteringsstrategi, 

bidrager til, at flere forældre vælger skolerne til deres børn. 
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UDVALGTE KOMMENTARER FRA RESPONDENTERNE 

 

REKRUTTERING  

 
 
Oplever du, at Brug Folkeskolen gør en forskel i 
forhold til rekruttering af nye elever til skolen? 

- Hvordan vurderer du, at det går med at 
øge rekrutteringen til skolen? 

 
 

 
 
Forældreambassadør: 
”Det går rigtig godt med at rekruttere elever til 
skolen. Jeg synes dog, at vi skal have fokus på, 
hvordan vi fastholder disse elever. (Jeg oplever, at 
nogle forældre ikke er helt tilfredse - hvad gør vi ved 
det?)” 
 
 
Skoleleder: 
”Ja. Det har en kæmpestor betydning, at det er 
forældre - som selv har børn i den danske folkeskole - 
der udtaler sig om skolen. Det signalerer 
troværdighed. Styrken ved Brug Folkeskolens arbejde 
er, at foreningen kan dokumenteres en effekt af 
deres arbejde, og at de tilbyder konkrete 
arbejdsopgaver. Brug Folkeskolen påfører ikke skolen 
merarbejde i forhold til samarbejdet om 
rekrutteringen.” 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
”Ja, afgjort. Rekrutteringen er blevet løftet markant 
fra et meget lavt udgangspunkt. Brug Folkeskolen har 
spillet en meget aktiv og vigtig rolle, især i de første 
år (2013 og 2014).  
Skolen har et meget fint samarbejde med Brug 
Folkeskolen om intromøder for nye forældre og 
”legepladsmøder” for kommende skolestartere.” 
 
 
Skoleleder: 
”Ja, det er godt med forældreambassadørerne.” 
 
 
Skoleleder: 
”Ja, det har været rigtig godt, at Brug Folkeskolen har 
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haft så meget kontakt til børnehaverne i 
nærområdet, og Legepladsmøder er en rigtig god idé. 
Jeg oplever også, at man altid kan regne med Brug 
Folkeskolen – opfølgning på aftaler osv.” 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
”Ja, især i forhold til besøg i børnehaverne. Og det at 
Brug Folkeskolen er en organisation, som man som 
forældre kan henvende sig til - og som ikke er skolen - 
gør en stor forskel. Det er godt med de opsøgende 
arrangementer.” 
 
 
Forældreambassadør: 
”Ja, jeg tror, at ved at holde legepladsmøder for 
kommende skolebørn og deres forældre har været 
med til at overbevise de forældre, der har været i 
tvivl, om de skulle vælge privatskole fremfor 
distriktsskole for deres barn. Dog har der været en del 
problemer i koordineringen af disse møder, såsom 
mødeinfo (tid og sted) – nogle institutioner fik 
besked, og andre fik ikke.” 
 

SKOLE-FORÆLDRESAMARBEJDET SOM 
FASTHOLDELSESSTRATEGI 

 

 
 
Hvordan har Brug Folkeskolen gjort en forskel i 
forhold til kontaktforældre? 
 
 

 
 
Forældreambassadør: 
”Det var et rigtig godt møde med kontaktforældrene, 
vi havde i efteråret. Det er en god ide at holde det en 
gang om året.” 
 
 
Forældreambassadør: 
”Brug Folkeskolen har været med til at nye og 
kommende forældre fik etableret en selvvalgt 
trivselsgruppe for 0. årgang.” 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
”Brug Folkeskolen har været med på 
kontaktforældremøder, og Brug Folkeskolen står til 
rådighed. Vi vil gerne gøre brug af Brug Folkeskolen 
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til kontaktforældremødet i efteråret 2016. Vi vil 
gerne bruge Brug Folkeskolens folder som idékatalog 
og eventuelt tilrette med vores egne idéer og forslag 
til, hvordan man gør som kontaktforældre.” 
 
 
Skoleleder: 
”Brug Folkeskolen har indirekte påvirket positivt i 
form af deres rekrutteringsindsatser og være med til 
at skabe grobund for, at forældre ønsker at yde en 
indsats for skolen.” 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
”Skolen har ikke tidligere gjort systematisk brug af 
kontaktforældre, men har nu et fuldt udbygget 
kontaktforældrenetværk. Det er primært udgået fra 
skolebestyrelsen, men BF har ydet sparring og 
(uformel) rådgivning, stillet materiale til rådighed 
etc.” 
 
 
Forældreambassadør: 
”Det har bevirket til, at vi er blevet mere klædt på, og 
da det i starten blev organiseret mellem 
kontaktforældrene i forskellige årgange – 
”følordning”, som gjorde, at deres erfaringer fra 
tidligere blev overleveret til de nye kommende 
forældre og kontaktforældre, er traditionen for at 
have kontaktforældre vokset, til at være mange i hver 
klasse, da vigtigheden af at hurtigt opnå fællesskab, 
også mellem forældrene, er blevet synligt.” 
 
 

 
 
Spørgsmål til skoleleder/skolebestyrelsesmedlem: 
Hvor mange forældre har mødt op til skolens 
fælles kontaktforældremøder i 2015? 
 
 

 
 
Se Årsrapporten side 23 ”Sammenfatning af 
spørgeskemaundersøgelse”  
 

 
 
Vurderer du, at skole-forældresamarbejdet er 

 
 
Bestyrelsesmedlem: 
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forbedret? 
 
Vurderer du, at skole-forældresamarbejdet aktivt 
bidrager til at: 

- Skabe opbakning? 
- Skabe tillid? 
- Styrke fagligheden? 

 
 

”Når samarbejdet virker godt, så bidrager det til 
opbakning og tillid. Men jeg synes stadig at mange 
efterlyser mere og hyppigere information om stort og 
småt, og så falder også tillid og opbakning lidt, hvis 
man ikke føler sig oplyst omkring konkrete sager og 
mere generelle forhold. 
Jeg synes ikke der er meget samarbejde om 
fagligheden, og frygter lidt at det kun er de 
ressourcestærke, der måske selv tager et initiativ og 
holder fast i det, der har gavn af fagligt samarbejde.” 
 
 
Forældreambassadør: 
”For os har Brug Folkeskolen i meget høj grad haft 
som opgave at skabe tillid, hvilket de har gjort meget 
overbevisende. Og i kraft af den øgede søgning til 
skolen, er de jo også lykkedes med at skabe 
opbakning.” 
 
 
Forældreambassadør: 
”Der skal fra skolens side lægges mere pres på de 
forældre, der ikke kommer til forældremøderne. Det 
er ofte de samme familier, der ikke kommer og jo 
ofte dem, der har det svært. Hvordan inkluderer vi, så 
alle har lyst til at komme?? 
Det skaber tillid, hvis vi sidder sammen til 
forældremøderne.” 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
”Det er svært at svare på, men ved at 
kontaktforældrerollen bliver styrket, så ja til 
spørgsmålet. Som skolebestyrelse ville vi stå svagere 
uden Brug Folkeskolen, fx ved uenigheder med 
ledelsen i forhold til skole-forældresamarbejde. I 
modsætning til hvis der slet ikke er noget skole-
forældresamarbejde, må det styrke fagligheden at 
have et tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og 
lærere. ” 
 
 
Skoleleder: 
”Ja, i høj grad - og jeg oplever nye udfordringer, fx i 
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forhold til kommunikationen med henholdsvis et- og 
tosprogede forældre. Det er et indsatsområde, hvor vi 
vil være mere opsøgende og sikre, at alle forældre får 
mere og målrettet information. Vi vil gerne gøre det 
bedre og sikre, at vores kommunikation og 
information er tilpasset forældrenes forskellige 
baggrunde, så alle forældre oplever sig hørt og mødt. 
Tilliden er særligt synlig i rekrutteringsprocessen. Når 
jeg nu besøger skolens samarbejdsbørnehaver 
oplever jeg, at der nu er forældre fra skolen i alle 
vores børnehaver. Det, at der er opbakning fra 
forældrene og børnehaverne, skaber en tillid til 
skolen. 
I forhold til fagligheden er det sværere at svare på. 
Det er jo ikke en høj uddannelse i sig selv, der har 
afgørende betydning. Det, der blandt andet har 
betydning, er, at forældrene engagerer sig og fx 
læser med deres børn. Jeg tænker, at det er en 
kombination i samarbejdet mellem lærere og 
forældre, men hvordan vi måler det, ved jeg ikke.” 
 
Forældreambassadør: 
”Helt klart, da vi også er aktive på intranettet ved at 
huske hinanden på – dvs. alle forældre på årgangen – 
til at komme til møder og arrangementer, eller i 
forhold til dialogen med klasselæreren. Vi har også 
legegrupper, som vi som kontaktforældre er 
ansvarlige for, at de kører. Vi har også lavet 
fællesarrangementer på tværs af klasserne i 1 
årgang, både i Valbyparken en eftermiddag med leg 
og spisning af medbragt mad, Halloweenfest og en 
weekend i Boserup. Dette startede vi på allerede i 0. 
klasserne, og nu har vi både en tradition, som vi 
fortsætter med, samt et stort sammenhold på tværs 
af parallelklasserne U og X.” 
 
 
Forældreambassadør: 
I forhold til faglighed: ”Ja, da fælles ansvar og 
fællesskab giver mere overskud og opbakning for, at 
alle skal kunne følge med, og det giver mere 
rummelighed.” 
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Skoleleder: 
I forhold til faglighed: ”Nej, men der kan være afledte 
effekter – hvis forældrene interesserer sig mere for 
skolen, interesserer de sig måske også mere for 
børnenes læring.” 
 
 
Forældreambassadør: 
”Der er stadigvæk lang vej endnu, men der er ingen 
tvivl om, at der findes forældre, der gerne vil 
samarbejdet – men det kræver mere fokus på netop 
dette samarbejde fra skolens side.” 
Og i forhold til opbakning: ”Pt. nej – men det vil ske 
over tid, hvis skolen er gearet til samarbejdet.” 
 

 
 
Oplever du, at flere forældre deltager aktivt? 

- Og at en bredere gruppe af forældre 
deltager i arrangementerne? 

 
 

 
 
Skoleleder: 
”Forældrene specielt i de yngre klasser deltager 
meget aktivt i skole/hjem-arrangementer. Alle 
forældre deltager i skole/hjem-samtaler.” 
 
 
Forældreambassadør: 
”Nej, desværre synes jeg, at en del af de udsatte 
familier ikke tager del i arrangementerne på skolen. 
Det skaber utryghed, når man ikke kender til 
hinanden.” 
 
 
Skoleleder: 
”Ja, i indskolingen.” 
 
 
Forældreambassadør: 
”JA! Helt afgjort, da vi jo trækker på hinandens 
kompetencer og venskab i både 
kontaktforældregruppen og i hele forældregruppen, 
både mellem forældrene i 1- klasse, men også på 
tværs af årgangene. Vi har fået et stort netværk.” 
 
 
Skoleleder: 
”Ja, det oplever jeg. Og det betyder også, at vi har en 
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opgave foran os. Der er kommet en større 
mangfoldighed i forældregruppen. Jeg oplever, at 
forældre med mange ressourcer kan skræmme 
forældre med færre ressourcer. Der kan være en 
udfordring i kommunikationen på eksempelvis 
forældremøder. Vi vil arbejde på en målrettet og 
vedkommende dialog med alle forældre - med og 
uden tolk - og skabe plads til forskellighed. Vi vil 
arbejde for og med forskellighed - og at vi løfter i flok 
og løfter hinanden.” 
 
 
Forældreambassadør: 
”Ja, da det er første gang, at der er blevet etableret 
en kontakt- og trivselsgruppe allerede fra 0. årgang. 
(Det er vist ikke set før på skolen)” 
Og: 
”Til skolens arrangementer - ved jeg ikke, men der 
har været stor opbakning til trivsels- og 
kontaktgruppens arrangementer.” 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
”Ja, det synes jeg faktisk. Det har en sammenhæng 
med, at der er kommet en anden type forældre til 
skolen. Elevgrundlaget har ændret sig, der er flere 
overskuds-akademikere, der involverer sig mere, på 
godt og ondt. Der er kommet mere skriftlighed i 
forældresamarbejdet og eksempelvis flere 
henvendelser tilbage på fødselsdagsinvitationer. Der 
er sket en udvikling, og jeg er sikker på, at Brug 
Folkeskolen har været med i den udvikling de sidste 
mange år. 
I forhold til forældremøder er der forskel på de 
forskellige klasser. For nogen går det godt, og for 
andre mindre godt. Det er lidt svært at vide hvorfor. 
Til vores arrangementer på skolen - vi har mange 
traditioner som revy og banko - er der en bredere 
repræsentation end til kontaktforældremøder.” 
 

 
 
Har Brug Folkeskolens indsatser (fx workshops) i 
forhold til skole-forældresamarbejdet bidraget til 

 
 
Skoleleder: 
”Stort JA.” 
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at klæde dig bedre på til at samarbejde med 
forældrene og/eller skolen? 
 
 

 
 
Forældreambassadør: 
”Ja, er meget positiv for den første workshop i 0. 
klasse omkring fx fødselsdage. Nu skal min største 
pige i klub, så det er nogle andre problematikker, der 
kommer. Måske der skulle tænkes på en workshop 
omkring "selv gå hjem fra skole", klassefester og 
lejrture.” 
 
 
Forældreambassadør: 
”Helt bestemt, og det møde, hvor alle 
kontaktforældre fra alle årgange var med, var super. 
Dette bør gøres 1 gang om året.” 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
”Ja, særligt Politisk Salon og workshops.” 
 
  
Skoleleder: 
”Godt med sparring.” 
 
 
Forældreambassadør: 
”Ja (jeg har kun været med til et møde), da der nu er 
kommet fokus på, at det er vigtigt for en skole, at der 
er dette samarbejde, og møderne har været med til 
at skabe et netværk kontakt- og trivselsforældrene 
imellem også mellem årgangene (men kun på dette 
møde – ikke i praksis).” 
 

PR  

 
 
Oplever du, at Brug Folkeskolen har gjort en 
forskel i forhold til skolens omtale i bydelen? 
 
 

 
 
Forældreambassadør: 
”Ja, havde det ikke været for Brug Folkeskolens 
hjælp, tror jeg, det havde været svært at ændre 
skolens ry i området.” 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
”Svært at sige. Skolen har tidligere haft et meget 
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skidt omdømme lokalt – hvilket stort set er vendt 180 
grader på ganske få år. Brug Folkeskolen har bestemt 
sin del af æren, men efter min opfattelse er der andre 
aktører, der har været lige så vigtige – skolens 
ledelse, et meget dygtigt lærerkorps (især i 
indskolingen) og en ny ”generation” af engagerede 
og loyale forældre, der har påtaget sig rollen som 
ambassadører i børnehaver etc. Sagt på en anden 
måde synes jeg, at Brug Folkeskolen har været gode 
til at understøtte en proces, der ikke var lykkedes, 
hvis ikke en række andre forudsætninger havde været 
til stede.” 
 
Forældreambassadør: 
”Ja bestemt, da mund- til mundmetoden virker bedst, 
dvs. omtale fra forældre til andre forældre er guld 
værd. Når vi trives og føler, at vi har ansvar og kan 
påvirke skolen i positiv retning, vil vi jo automatisk 
udstråle tillid og åbenhed, da vi jo brænder for VORES 
og vores BØRNS skole; (Skolens navn).” 
 
 
Skoleleder: 
”Ja, selvfølgelig. Det spreder sig som ringe i vandet, 
når forældreambassadørerne tager ansvar for skolen, 
gerne vil gå på skolen og kæmper for, at det skal 
fungere. Når jeg har møder med potentielle 
kommende forældre eller viser dem rundt, starter de 
altid med at sige: ”Vi har hørt så meget godt om 
skolen.” De starter ikke med det negative, og det er 
med til at skabe motiverede børn og forældre. 
Jeg er inspireret af Brug Folkeskolen til - udover de 
professionelle - at invitere to elever og to forældre 
med til infomøde. Det skaber troværdighed, og det 
kan ikke købes for penge, når forældre (og elever) 
stiller sig op og siger noget om skolen.” 
 
Forældreambassadør: 
”Ja, men igen, det kræver tid og ikke mindst hårdt 
arbejde (nok år).” 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
”Det skaber mere omtale af skolen, at 
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børnehavebørnene har været ovre på skolen, uanset 
om børnene skal gå på skolen eller ej. Skolen kan 
være en lukket størrelse ellers. Så det er godt med de 
arrangementer, hvor børnehaverne kommer over på 
skolen.” 
 

AFSLUTTENDE SPØRGSMÅL  

 
 
Har du andre bemærkninger til, om Brug 
Folkeskolens indsats gør en forskel på din skole? 
 
 

 
 
Bestyrelsesmedlem: 
”Det, som virker for at trække forældre til skolen med 
deres børn og til at gøre dem trygge, er de gode 
arrangementer, hvor der både er noget indhold 
(sang, dans, loppemarked, kagebod) og noget 
information (åbent hus, besøg i institutioner etc.), så 
man ved selvsyn kan se, at skolen er velfungerende, 
og børn og forældre er glade for at gå der. Så denne 
form for arrangementer gør en stor forskel.” 
 
Skoleleder: 
”Brug Folkeskolen har betydet en utrolig forskel på 
skolen, især på grund af at møde forældrene i 
øjenhøjde - at det er forældre og ikke fx en ansat i 
forvaltningen.  
Fremadrettet kunne Brug Folkeskolens store 
vidensbase bruges forebyggende, før skolerne 
kommer ind i en nedgang og står på randen af 
kollaps, og der er brug for en gennemgribende 
intervention. Brug Folkeskolen bidrager med 
rekruttering i øjenhøjde, og skolerne kan lære rigtig 
meget af Brug Folkeskolens tanker og teknikker om 
at lave netværksmøder eksempelvis. Også selvom 
man ikke har brug for akut assistance. Jeg vil ikke 
derhen, hvor jeg luller mig ind i, at rekrutteringen 
bare kører.” 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
”Skolens hovedproblem har historisk set været at 
tiltrække elever. Dén udvikling har Brug Folkeskolen 
som aktivt igangsættende kraft været med til at 
vende, og Brug Folkeskolen er stadig afgørende for at 
sikre kontinuitet/fastholdelse af indsatsen.” 
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Skoleleder: 
”Facebook-grupperne for skolestartere er et godt 
initiativ.” 
 
Forældreambassadør: 
”Godt arbejde.....:)” 
 
 
Forældreambassadør: 
”Der er mange forældre, der nu kender hinanden og 
opsøger hinanden til arrangementer m.m.” 
 
 
Forældreambassadør: 
”Der er ingen tvivl om, at Brug Folkeskolens indsatser 
kommer skolen til gode. Men mon de også har 
oplevet, at skolen ikke helt er gearet til 
forældresamarbejdet? Brug Folkeskolen er helt 
sikkert med 
til at øge rekrutteringen til skolen og skolens omtale i 
bydelen, men når Brug Folkeskolen slipper taget før 
skolestart – sker der ikke mere!!!!!” 
 

 
 
Tusind tak for din deltagelse, din tid og dit bidrag! 
 
 

 

 

 


