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BRUG FOLKESKOLEN 2013 
I nærværende statusrapport beskriver vi de vigtigste projekter og indsatsområder for 2013 og trækker 

tråde frem mod aktiviteter og indsatser vi har i støbeskeen for 2014. 

KORT STATUSRESUME 2013 

MÆRKEDAG 

I foråret fejrede vi foreningens 10 års jubilæum, det var en tid for at kigge til bage og gøre status over hvor 

langt vi faktisk er nået og den gode udvikling vi har været med til at fremme ved at skabe opmærksomhed 

om segregeringsproblematikker og løsningsmuligheder. Ved vores reception mødte mange af vores gode 

samarbejdsparter op og bidrog til at en god dag og en fornyet energi i foreningen til de næste ti års arbejde. 

BYDELE 

På Nørrebro har arbejdet været præget af forankring på nogle skoler og fastholdelse af andre, samt et nyt 

tæt samarbejde med Nørre Fælled Skole som er på vej i en positiv udvikling. Desuden har konsolidering af 

netværk fyldt meget.  Opstarten i Sydhavnen blev finansieret af egne midler. I 2013 kom vi for alvor i gang 

med arbejdet i bydelen og der er nu etableret et samarbejdet med Ellebjerg Skole og Bavnehøj skole, samt 

distriktsforvaltningen og vi ser frem til at få skabt en sammenhængende indsats i samarbejde med de lokale 

forældre og andre aktører. 

 NYT FOKUS 

I 2013 har vi taget hul på et nyt fokus og en nye målgruppe for vores rekrutterings- og informationsarbejde 

omkring folkeskolen. Vi oplever i stigende grad, at der er et behov for at komme i dialog med forældre med 

minoritetsbaggrund, især i de almennyttige boligområder. Her er der mange der fravælger folkeskolerne, 

og der er generelt en stor usikkerhed omkring skolevalget. Forældrene er ikke lige så opsøgende i forhold til 

information omkring skolerne, og vi ser også rigtigt mange skoleskift, som har store konsekvenser for 

børnenes faglige resultater. I 2013 holdt vi to dialogmøder i AAB afd. 58 omkring skolevalg og folkeskole. 

Det var udbyttesrigt, og vi fortsætter derfor dette arbejde i 2014 både på Nørrebro og i Sydhavnen.  
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FRIVILLIGHEDSPROJEKT 

Sammen med et par medlemmer af vores bestyrelsen havde vi også et samarbejde med AAB om projektet: 

Roadtrip til en ny Danmarkshistorie. Projektet skulle sætte fokus på de positive aspekter ved den  

mangfoldige skole, og vise muligheder for at inddrage mangfoldigheden i undervisningen. Projektet har 

givet os gode erfaringer og et stort materiale som vi tager med ind i 2014 til øget profilering af den 

mangfoldige skoles kvaliteter.  

METODER TIL FORÆLDRESAMARBEJDE 

Brug Folkeskolens håndbog i Skole-forældresamarbejde: Sammen om skolen udkom i november 13. Det har 

været et stort arbejde, som bygger på vores egen praksis og på erfaringer fra vores samarbejdsskoler. Flere 

af vores frivillige forældre har bidraget til bogen med respons og idéer. Bogen er blevet god, og har allerede 

høstet stor interesse fra mange skolefolk og forældre. Bogen kan hentes på foreningens hjemmeside. Brug 

Folkeskolen deltog også med oplæg og workshops i København Kommunes Sommeruniversitet for lærere i 

Københavns kommune. Vi havde 70 lærere igennem et forløb, hvor vi satte fokus på faglighed og læring i 

forældresamarbejdet, hvor opgaven til lærerne var at planlægge et forældremøde med fagligt indhold og 

aktiv inddragelse af forældrene. Det affødte positiv respons fra lærerne, og vi oplever at der er et stort 

behov for at få konkrete metoder. 

 

NETVÆRK FOR SKOLELEDERE 

I efteråret 2013 startede Brug Folkeskolen et nyt projekt om som facilitatorer og sekretariat for et netværk 

for ledere på skoler med vanskelige rammetingelser. Skolerne er blandt de skoler i landet der har særligt 

vanskelige rammebetingelse præget af de socio-økonomisk set mest udsatte elevgrupper. 

PÅ VEJ MOD 2014 
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For foreningen har 2013 på flere måder været et overgangsår hvad angik sekretariatets fremtid og 

aktivitetsniveau. Både det mangeårige samarbejde med Københavns Kommune og det nyetableret 

samarbejde med Undervisningsministeriet har givet et år præget at planlægning og projektansøgning og en 

lang afklaringsperiode hvad angår finansiering. Med årets afslutning er det hele ved at være på plads og vi 

kan se frem mod perioden 2014-16 med to projekter og en stabil finansiering. 

 

 

BRUG FOLKESKOLEN PÅ NØRREBRO 2013 

2013 I STORE LINIER 

2013 blev et rigtigt godt år for folkeskolerne på Nørrebro. På trods af et stormfuldt 2012 med distriktsændringer, der 

bragte sindene i kog blandt mange kommende skoleforældre, så faldt resultatet ganske godt ud. På Nørrebro og i 

Bispebjerg kan fremgangen for folkeskolen måles til i alt 7-ekstra spor. Noget af forklaringen er, at børnetallet vokser i 

København, og der er et større pres på skolerne, end vi tidligere har set.  

 

Men vi oplever også generelt en langt mere positiv stemning over for folkeskolerne end vi gjorde for bare to år siden. 

Når vi møder forældrene ude i bydelens børnehaver, legepladser og på skolerne til netværksmøder giver de udtryk 

for, at de godt ved, at der har fundet en kæmpe udvikling sted, at elevfordelingen mod mere blandede skoler er der, 

og de hører om mange flere tilfredse forældre fra de skoler, der tidligere har været ramt af et dårligt rygte. Der har 

været en stor samlet indsats for folkeskolerne fra Brug Folkeskolen, fra skolerne selv, men også fra Københavns 

Kommune og det begynder at vise sig.  

EN INDSKRIVNING PRÆGET AF DISTRIKTSÆNDRINGER 

Der hvor vi kan påvise, at vores arbejde har gjort en stor forskel er omkring distriktsændringerne, hvor der blev flyttet 

roder fra Nørrebro Park Skoles distrikt til Rådmandsgades Skole og fra Guldberg Skole til Blågård Skole. Her var vi 

hurtigt ude med forældre fra skolen for at tage dialogen med de vrede og skuffede forældre, og fik rigtigt mange 

forældre med ind i netværkene og med ind på skolerne. Fx havde vi 37 elevers  forældre i netværket til 

Rådmandsgades Skole og vi kunne se, at næsten alle er startet på skolen. Mange af disse elever kommer fra de nye 

roder. De har selv fastholdt et stærkt og velfungerende netværk, centreret omkring en facebookgruppe for årgangen. 

En  ny tendens, som har bredt sig – det er enkelt og fungerer rigtigt godt som kommunikationskanal mellem 

forældrene, Brug Folkeskolen og i flere tilfælde også skolelederne.  
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UDVIKLINGSPROJEKTER MED DELTAGELSE AF FRIVILLIGE 

FORÆLDRE 

PROJEKT ROADTRIP TIL EN NY DANMARKSHISTORIE 

 

 

I 2013 har vi kørt et frivilligt forældreprojekt; Roadtrip til en ny Danmarkshistorie. Projektets idé blev født til vores 

generalforsamling i 2012 i en temagruppe, der gerne ville beskæftige sig med de positive aspekter ved 

mangfoldigheden, og skabe fokus på, hvordan skolerne i højere grad kan inddrage forældrenes forskellige baggrunde i 

undervisningen i skolen. Det ene mål var at vise en positiv vinkel på folkeskolens mangfoldighed med nogle konkret 

formidlingsprodukter: en hjemmeside, en facebookside og en udstilling på Byens hegn.  Det andet mål var at udvikle 

metoder og et eksempel på hvordan skoler kan give flere forældre og elever en oplevelse af at det de kommer med 

kan bidrage positivt til skolen og styrke børnenes læring. Vi mener, at skolerne i højere grad skal synliggøre og 

repræsentere alle de børn og forældre, der er på vores skoler på Nørrebro, får de konkrete billeder på styrken ved 

mangfoldigheden frem, og hvordan det kan skabe nye fællesskaber og en stærk skole. 

 Vi organiserede derfor et roadtrip i samarbejde med AAB afd. 58, hvor vi tog på en femdages tur gennem Danmark, 

fem elever og deres mødre fra Guldberg Skole og Rådmandsgades Skole. Vi havde også en elev og en forælder med fra 

Nørre Fælled Skole først, men de måtte springe fra, da de ikke kunne være væk i en uge. Vores baggrunde var meget 

forskellige, og eleverne skulle møde Danmarkshistorien via vores rejse og stop på forskellige historiske destinationer, 
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og samtidigt skulle de møde hinandens bedsteforældre, som de skulle interviewe. På den måde oplevede de både det 

forskellige og det fælles i de mange historier om barndom, som de blev præsenteret for. Formålet er enkelt: alle børn 

skal opleve at de er en del af den danske historie, de skal skrives ind i den og opleve, at det de har bibragt den er 

værdifuldt, også selv om ens aner ikke rækker mange generationer tilbage, og at de er fremtidens medborgere og 

medskabere af historien. Turen blev dokumenteret på facebook undervejs, så børnenes klasser og alle andre 

interesserede kunne følge os. Vi har oprettet en hjemmeside, og mangler at lægge sidste hånd på noget 

undervisningsmateriale, hvor man bl.a.  kan lave fotofortællinger med børn, der interviewer forældre og 

bedsteforældre om deres historier. Vi har afsluttet første del af projektet med en udstilling på Byens Hegn ( de grønne 

metrohegn) på Nuuks plads, og alle børnene har haft deres klasser med over at se udstillingen. Næste etape er at gå 

ud i klasserne og lave  inkluderende danmarkshistorier med alle børnene.  

Se hjemmesiden her: Se projektets hjemmeside her: http://roadtripdanmark.dk/  

og facebooksiden her: https://www.facebook.com/RoadtripDanmark 

 

 

 

 

 

http://roadtripdanmark.dk/
https://www.facebook.com/RoadtripDanmark
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INDSATS PÅ DE ENKELTE SKOLER 

 BLÅGÅRD SKOLE – OVERLEVERING OG FORANKRING 

 

I forbindelse med distriktsændringerne for Nørrebros folkeskoler havde Brug Folkeskolen et intensivt forår og efterår i 

2012, hvor vi sammen med forældre fra Blågård Skole gjorde en stor indsats for at sikre, at elever i de nye roder fra 

det tidligere Guldbergskoles distrikt blev indskrevet på skolen. Det lykkedes med det resultat, at skolen endelig har tre 

solide spor i børnehaveklasserne, der startede i sommers. Samtidig har vi oplevet, at skolen i kvarteret omtales 

anderledes positivt, end tidligere. Vi har sammen med skolen vurderet, at tiden derfor er inde til, at de primært selv 

kører deres førskoleaktiviteter. Vores opgave for skolen i 2013 har derfor været at lave et korps af 

forældreambassadører fra skolen, som skolen kan trække på i forbindelse med førskolemøder, indskrivningsaftner og 

andet. I foråret har skolen fået en mappe med en sådan liste over forældre, samt overblik over tidligere aktiviteter, og 

idéer til, hvordan de kan fortsætte og eventuelt forenkle kontakten til børnehaver.  Brug Folkeskolens medarbejder 

har i efteråret 2003 deltaget i tre forældremøder i børnehaver i Blågårds Skoledistrikt, og oprettet en facebookside for 

kommende skolestartere. Den er imidlertid ikke blevet brugt lige så aktivt, som på Rådmandsgades Skole og Nørre 

Fælled Skole, hvor Brug Folkeskolens indsats har været koncentreret i år. Der er afholdt to møder med skoleleder Pia 

Madsen med henblik på at koordinere den fælles indsats.  

I 2012 iværksatte Brug Folkeskolen i samarbejde med Dramateket et fortælleprojekt, hvor 3-4 af distriktets 

børnehaver  sammen med børnehaveklasserne deltog i et fire-ugers forløb med musikalsk fortælling på Blågård Skole. 

Børnehavernes storebørnsgrupper var sammen med skolens børnehaveklasseelever og hver gruppe afsluttede med en 

forestilling for forældrene. Erfaringen var, at samarbejdet mellem pædagoger fra børnehaven og 

børnehaveklasselederne blev styrket, at førskolebørnene fik en tryg overgang fra børnehave til skole, og at forældrene 

blev inviteret indenfor og fik et positivt indtryk af skolen. Efterfølgende har skolens børnehaveklasseledere taget idéen 

til sig, og har nu for andet år i træk selv kørt et forløb med skuespilleren Janne Aagård. Det er vi glade for og vi mener, 

at det også har haft en positiv indflydelse på skolens fremgang, at der er knyttet stærkere bånd til kvarterets 

børnehaver.  
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RÅDMANDSGADES SKOLE 

 

Rådmandsgades Skole er ligesom Blågård Skole inde i en positiv udvikling. I efteråret 2012 havde vi 37 børn i vores 

netværk, og ved indskrivningen i starten af januar kunne vi se, at 35 af disse børn var endeligt indskrevet på skolen, 

heraf også en stor del af børnene i de nye roder på den anden side af Nørrebrogade. Forældrenetværket omkring 

Rådmandsgades Skole er blevet styrket via en facebookgruppe, som vi oprettede ret tidligt i forløbet, og gruppen blev 

brugt helt frem til skolestart til at arrangere legepladsmøder i skolegården af forældrene selv.  

I 2013 har Brug Folkeskolens medarbejder  organiseret eller deltaget i følgende aktiviteter på Rådmandsgades Skole 

AKTIVITETER RESULTATER DELTAGELSE 

JANUAR 
Koordinerende møde med skoleleder Lise Egholm 
omkring forårets arrangementer for kommende årgang  

 
Organisering af og deltagelse i netværksmøde for 
kommende årgang på skolen med henblik på At besvare 
spørgsmål fra forældre, og fastholde forældre, som 
stadigt er usikre på deres skolevalg 

 
Overblik over indskrivning og 
udarbejdelse af plan for 
foråret. 

 
Godt dialogmøde med 
engagerede ledere, lærere og 
forældre. Formidling af 
forældrenes egne 
netværksaktiviteter i foråret.  

 
Lise Egholm og Mette 
Jeppesen 
 
 
Ca. 50 -60 forældre, Lise 
Egholm, Lene Rønje, 
børnehaveklasseteamet, 
Mette Jeppesen, BF og 
tre forældre fra skolen. 

FEBRUAR 
 
Organisering og facilitering af møde i AAB afd. 58, 
Tagensvej i samarbejde med hotspotmedarbejder 
Simone Hagensen og projektleder i AAB Uzma Ahmed 
Andresen. Dialog og debat om børn og og hvordan man 
som forælder bakker op om skolen med Mumtaz Khan 
og Lise Egholm.  

 
 
En god og livlig debat, hvor vi 
fik formidlet, at 
Rådmandsgades Skole er inde i 
en god udvikling, at det har 
betydning for det sted man 
bor, at børn og forældre 
kender hinanden, når de går i 
skole sammen. At for mange 
skoleskift kan have 
konsekvenser for børnenes 
faglige udvikling. At man som 
forældre kan gøre meget for at 
bakke op om sine børns 
skolegang, også uden at kunne 
perfekt dansk. 

 
 
Deltagelse af 40 kvinder.  
 

APRIL Forventningsafstemning Lene Rønje og Mette 
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Første møde med den ny skoleleder Lene Rønje.. omkring vores samarbejde, 
samt aftaler om koordination 
og fremtidige mødedatoer 

Jeppesen 

AUGUST 
Møde med Rådmandsgades Skoles københavnermodel 
team 

 
Koordinering og 
ansvarsfordeling i forhold til 
efterårets 
indskrivningsaktiviteter 

 
Lene Rønje, Mette 
Jeppesen og fire lærere 
og 
børnehaveklasselederere 
fra RMG. 

SEPTEMBER 
Nord fra Rådmandsgade holder fernisering på Brug 
Folkeskolens kontor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planlægningsmøde med skoleleder Lene Rønje 

 
Netværksmøde i Søllerødgade for de nye roder til 
Rådmandsgades distrikt. Varslet med ophæng i 
kvarteret og på facebook. 

 
 
 
 

Oprettelse af facebookgruppe  Rådmandsgades Skole 
årgang 2014: 
https://www.facebook.com/groups/539705716103101/ 

 
Interview med Lene Rønje til Brug Folkeskolens 
hjemmeside og nyhedsbrev: 
http://brugfolkeskolen.dk/laering-er-
omdrejningspunktet-i-en-god-skolekultur/. 
 Produceret en lille film og skolens 
børnehaveklassepraktik med fire børnehaver, 
børnehaveklasserne og skuespiller Janne Aagard 
http://www.youtube.com/watch?v=dvr-
FU23sMw&feature=youtube_gdata&noredirect=1 
 

 
Brug Folkeskolens kontor ligger 
i Rådmandsgades nye rode, i 
Søllerødgade. Derfor har vi hele 
året igennem valgt at bruge 
vores store vindue som 
udstillingsvindue for skolen.   
Nyhed på facebook med 
billeder og på BF’s hjemmeside 
 
 
 
God dialog med kommende 
årgang og oprettelse af 
forældrenetværk for 
Rådmandsgade 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 forældre fra de nye 
roder, samt to forældre 
fra Rmg Skole 
 
 
 
 
Pt. 31 medlemmer 

OKTOBER 
Mad og musikfortælling for nuværende 
børnehaveklasser og familie og for kommende 
årgangs elever med familie 

Flot aften med stort 
fremmøde. I år har 
Rådmandsgades 
børnehaveklasseteam selv 
organiseret dagen, så 
arrangementet er 
forankret på skolen. Mette 
Jeppesen stod for 
invitation inden ud i 

 
Ca. 150 elever og 
forældre 

https://www.facebook.com/groups/539705716103101/
http://brugfolkeskolen.dk/laering-er-omdrejningspunktet-i-en-god-skolekultur/
http://brugfolkeskolen.dk/laering-er-omdrejningspunktet-i-en-god-skolekultur/
http://www.youtube.com/watch?v=dvr-FU23sMw&feature=youtube_gdata&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=dvr-FU23sMw&feature=youtube_gdata&noredirect=1
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netværket og 
præsentation på dagen 

NOVEMBER 
Fernisering på 0.syds udstilling i vores vindue i 
Søllerødgade. 
 

  

DECEMBER 
Statusmøde med Lene Rønje 

  

 

NØRRE FÆLLED SKOLE - POSITIV START 

VI har også set en fantastisk udvikling på Klostervængets Heldagsskole, nu Nørre Fælled Skole,  - på meget kort tid. I 

august gik skolen fra at have et spor i børnehaveklassen til to spor med en elevfordeling på 50 % elever 

majoritetsbaggrund og 50% elever med minoritetsbaggrund. Samtidigt er skolens idrætselitelinier startet i 

udskolingen, så der er en markant udvikling både i indskoling og udskoling, og det tegner til en seriøs og solid 

fremgang for skolen. Til netværksmøderne i år er vi blevet overvældet af interessen og fremmødet, også fra forældre 

uden for skolens distrikt, der gerne vil ind, fordi de har hørt om udviklingen fra de nye forældre på skolen, er 

interesserede i profilen, og har hørt om den nye skoleleder Morten Østergaard Jensen, som har et godt rygte med sig 

fra Bellahøj Skole. Det har også været overvældende med den opbakning, som forældrenetværket fra 2013 har ydet 

skolen til alle netværksmøder og arrangementer. Og det er interessant, at den store skepsis vi har oplevet i starten i 

forhold til heldagsskoleprofilen er vendt til en meget positiv indstilling fra forældrenes side, fordi de oplever, at det 

fungerer godt i praksis og at de har børn, der trives på skolen. Vi forventer, at der starter en stærk årgang til 

sommeren 2014, og fortsætter med at sætte ind i de områder, hvor vi stadigt har vanskeligt ved at rekruttere.    

Vi mener, at det vil styrke skolen, hvis den har flere børnehaver i sit distrikt. Som det ser ud nu, har den kun tre 

børnehaver tilknyttet, og på disse institutioner kan vi se, at der er rigtigt mange børn, der er henvist til andre skoler via 

Københavnermodellen. Derfor mener vi, at man kan styrke skolens optag ved at knytte flere børnehaver med et reelt 

rekrutteringsgrundlag til skolen.  

 

 

KLOSTERVÆNGETS HELDAGSSKOLE/ NØRRE FÆLLED SKOLE 

AKTIVITETER RESULTAT DELTAGELSE 

JANUAR 
 
Planlægningsmøde med skolelder Morten 
Østergaard Jensen 
 
Deltagelse i netværksarrangement for kommende 
årgangs forældre og elever 
 

 
 
Forventningsafstemning og 
planlægning. 
 
Hele forældregruppens første møde 
med Morten, og yderligere styrkelse 
af forældrenetværket.  

 
 
 
 
 
Ca. 50 forældre og 
børn 

FEBRUAR 
Planlægnings/statusmøde med Morten 
Østergaard 
 

  

MARTS ( mj ferie)   

APRIL-MAJ 
Løbende dialog med forældrenetværket på 

Fastholde forældrene i deres 
skolevalg og styrke netværket. 

25 medlemmer på 
facebook og 30 
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skolen. En forælder er gået med ind i BF’s 
bestyrelse 

Et nyttigt redskab har været 
facebookgruppen 
https://www.facebook.com/grou
ps/skolestart.klostervaenget/ 

forældre på mail. 

AUGUST 
Planlægningsmøde med Morten Østergaard 
Jensen  

 
Planlægning af efterårets 
aktiviteter omkring indskrivning 

 
Morten Østergaard 
Jensen, Nana Bendix 
og Mette Jeppesen 

SEPTEMBER 
Interviews og fotos af forældre fra 
børnehaveklasserne til BF’s nyhedsbrev, 
facebook og skolens hjemmeside 

  

OKTOBER 
 
Oprettelse af facebookgruppe for Nørre Fælled 
Skole årgang 2014 
https://www.facebook.com/groups/458626817
586079/ 
 
Artikel skrevet og udgivet: 
http://brugfolkeskolen.dk/ 
mod-norre-faelled-skoles-foraeldre/ 
 
Organisering og facilitering af første 
netværksmøde  

 
 
 
 
 
 
 
Overraskende stort fremmøde! 
Forældrenetværk for 2014 
etableret. Positiv dialog  med 
Morten og med 
forældrenetværket fra 2013.  
 

 
v. udgangen af året 
havde gruppen 51 
medlemmer. 
Mailnetværket er på 
18 medlemmer.  
 
Ca. 35 forældre; 
Morten Østergaard 
Jensen, Nana 
Bendix, Mette 
Jeppesen, 8 
forældre fra 
børnehaveklassen.  

NOVEMBER 
 
Nørre Fælled Skoles indskrivningsarrangement 
 
 
 
Netværksmøde for kommende årgang. 
Arrangeret af BF. Rundvisning på skolen af 
Morten Østergaard Jensen 
 
 
 
Statusmøde med skoleleder Morten Østergaard 
Jensen.  

 
 
Fin indskrivning allerede fra start 
 
 
 
Indbyrdes dialog om skolevalg 
mellem fremmødte forældre fra 
kommende årgang. Mere viden 
om skolen.  

 
 
Skolens personale 
og to forældre fra 
sidste årgang. 
 
Ca. 35 børn og 
voksne. Mette 
Jeppesen og to 
forældre fra skolen. 
 

DECEMBER 
 
Netværksmøde for kommende årgang. 
Hyggearrangement med fællesspisning. 

 
 
Forældre til forældredialog om 
skolen. Der er stadigt forældre, 
der har skrevet ind, men er lidt 
usikre, og derfor fortsætter vi 
med at styrke netværket og 
understøtte forældrene. 

 
 
Deltagelse af ca. 25 
forældre og børn.  

 

http://brugfolkeskolen.dk/
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BRUG FOLKESKOLEN I SYDHAVNEN 2013 
OPSTART I NY BYDEL 
Brug Folkeskolens medarbejder er blevet godt modtaget på skolerne og blandt forældrene i bydelen. Behovet for at 

tale om ”den lokale skole” er stort blandt småbørnsforældrene, og interessen for at komme på Brug Folkeskolens 

netværksliste og deltage i netværksmøderne er stor. 56 forældre på Brug Folkeskolens netværkslister for Bavnehøj og 

Ellebjerg Skole. 

 

Nye skoleledere, renovering og folkeskolereformen har vakt fornyet interesse for folkeskolerne i bydelen blandt 

småbørnsforældrene, og derfor er det et godt tidspunkt for BF at starte en indsats i bydelen. ”Tvivlerne” har stor gavn 

af at snakke med forældre, der har børn på skolerne og som kan give et ”forældre-svar” på de bekymringer, nye 

forældre har. 

Forældre fra skolerne er glade for BFs fokus på bydelen, og har været meget villige til at melde sig som ambassadør for 

skolerne og deltage aktivt ved diverse aktiviteter. De virker glade for at der nu er nogle rammer, hvor de kan udfolde 

deres ønske om at fortælle de gode historier, de oplever på skolerne. 19 engagerede forældre er aktive i de to 

ambassadørkorps. 

Skolelederne og skolebestyrelserne har været positive og haft forståelse for BFs arbejdsmetoder, hvor dialogen fra 

forældre til forældre er omdrejningspunktet. De har åbnet skolen ved BFs forskellige aktiviteter med både forældre, 

politikere og lokalsamfund. De bakker op om BFs mål om øget samarbejde og dialog med børnehaverne. BF har 

deltaget på kontaktforældremøder og skolelederne og bestyrelserne udtrykker ønske om et stærkt samarbejde med 

BF i forhold til rekruttering og skole-forældresamarbejdet. 
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Brug Folkeskolen har kun arbejdet få måneder i Sydhavnen. Det er derfor endnu for tidligt at vurdere effekten af vores 

arbejde hvad angår indskrivning. Vi afventer at se hvor mange der reelt starter på skolerne til august. Men den 

opbakning og nysgerrighed, vi foreløbig har mødt fra forældre og skoleledere i bydelen, giver os tro på at BF via dialog 

og samarbejde kan bidrage til, at få vendt skolernes image og at flere forældre vil vælge den lokale folkeskole de 

kommende år. 

 

Samlet oversigt over aktiviteter på Bavnehøj og Ellebjerg i efteråret 2013 

Deltagelse i aktiviteter på skolerne.  Resultat: 56 forældre på BFs netværksliste 

Udgivelse af nyhedsbreve, som er printet i 2x700 eksemplarer og omdelt i børnehaver. Resultat: ”den gode historie” 

fra skolerne er kommet ud til småbørnsforældrene 

Oprettelse af ambassadør-korps på skolerne. Resultat: I alt 19 engagerede forældre er aktive i de to ambassadørkorps 

PR. Resultat: Artikler, vinduesudsmykning og facebook har fortalt de gode historier fra skolerne. 

 

BAVNEHØJ SKOLE 

 
AKTIVITETER 

 
RESULTATER 

OKTOBER 
Åbent hus på Bavnehøj 

 
Dialog med kommende forældre  

NOVEMBER 
 
Udgivelse af nyhedsbrev 
 
Deltager på indskrivningsmøde den 6. nov 
 
Interview i Politiken  
 

 
 
Trykt nyhedsbrev omdelt til alle børnehaver 
 
15 nye forældre på netværkslisten 
 
”Den gode historie” om Bavnehøj i landsdækkende 
avis 

DECEMBER 
Oprettelse af ambassadør-korps 
 
Afholdelse af netværksmøde den 3. december 
 
Status på Netværksliste: 15 forældre 
 

 
Har i alt 10 forældre fra skolen, som samarbejder med 
BF ved aktiviteter i bydelen. 
Cirka 10 kommende forældre fra Bavnehøjs distrikt 
deltog.  
 

DIVERSE  
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Facilitering af frivillige forældre, opbygning af 
ambassadørkorps samt netværk for kommende 
skolestartere. Samarbejde med skolelederne. Opstarte 
dialog med børnehaver og andre lokale aktører, facebook 
og hjemmeside, artikler til lokalavisen. 
Deltagelse i BFs øvrige aktiviteter  

 

 

 

 
AKTIVITETER 

 
RESULTATER 

SEPTEMBER 
Bod ved ”Børneløbet” den 12. september 

 
21 forældre til kommende skolebørn på netværklisten 

OKTOBER 
Politisk valgdebat med deltagelse af alle partier den 24. 
oktober 

 
Politik opmærksomhed på skolerne i Sydhaven. Cirka 
40 engagerede forældre og lokale aktører deltog. 4 nye 
forældre på netværkslisten 

NOVEMBER 
Interview om skolevalg med kommende Ellebjerg 
forældrepar til artikel i KAB beboerblad 
 
Udgivelse af nyhedsbrev 
 
Deltager på indskrivningsmøde den 5. nov 
 
Afholdelse af kontaktforældremøde 26. nov 

 
Husstandsomdelt akb-blad til ca. 2300 beboere med 
”den gode historie” om Ellebjerg 
 
Trykt nyhedsbrev omdelt til alle børnehaver 
 
10 nye forældre på netværkslisten 
 
Workshop om rekruttering og ”den gode historie”. 
Oprettelse af strategi-udvalg med repræsentant fra 
skolens ledelse samt 2 frivillige forældre og BF-
medarbejder om BFs indsats i bydelen. 7 nye 
ambassadører for skolen.  

DECEMBER 
Oprettelse af ambassadør-korps 
 
Afholdelse af netværksmøde den 4. december 
 
Ellebjerg-børn udstiller julepynt i vindue 
 
Status på Netværksliste: 41 forældre  

 
Har i alt 9 forældre fra skolen, som samarbejder med 
BF ved aktiviteter i bydelen. 
Cirka 10 kommende forældre fra Ellebjergs distrikt 
deltog og vil vælge skolen til. 
Fernisering og artikel i lokalavisen 

DIVERSE 
Facilitering af frivillige: Opbygning af ambassadørkorps 
samt netværk for kommende skolestartere. Samarbejde 
med skolelederne. Opstarte dialog med børnehaver og 
andre lokale aktører, facebook og hjemmeside, artikler til 
lokalavisen. 
Deltagelse i BFs øvrige aktiviteter 

 

 

ELLEBJERG SKOLE 

 
AKTIVITETER 

 
RESULTATER 
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SEPTEMBER 
Bod ved ”Børneløbet” den 12. september 

 
21 forældre til kommende skolebørn på netværklisten 

OKTOBER 
Politisk valgdebat med deltagelse af alle partier den 24. 
oktober 

 
Politik opmærksomhed på skolerne i Sydhaven. Cirka 
40 engagerede forældre og lokale aktører deltog. 4 nye 
forældre på netværkslisten 

NOVEMBER 
Interview om skolevalg med kommende Ellebjerg 
forældrepar til artikel i KAB beboerblad 
 
Udgivelse af nyhedsbrev 
 
Deltager på indskrivningsmøde den 5. nov 
 
Afholdelse af kontaktforældremøde 26. nov 

 
Husstandsomdelt akb-blad til ca. 2300 beboere med 
”den gode historie” om Ellebjerg 
 
Trykt nyhedsbrev omdelt til alle børnehaver 
 
10 nye forældre på netværkslisten 
 
Workshop om rekruttering og ”den gode historie”. 
Oprettelse af strategi-udvalg med repræsentant fra 
skolens ledelse samt 2 frivillige forældre og BF-
medarbejder om BFs indsats i bydelen. 7 nye 
ambassadører for skolen.  

DECEMBER 
Oprettelse af ambassadør-korps 
 
Afholdelse af netværksmøde den 4. december 
 
Ellebjerg-børn udstiller julepynt i vindue 
 
Status på Netværksliste: 41 forældre  

 
Har i alt 9 forældre fra skolen, som samarbejder med 
BF ved aktiviteter i bydelen. 
Cirka 10 kommende forældre fra Ellebjergs distrikt 
deltog og vil vælge skolen til. 
Fernisering og artikel i lokalavisen 

DIVERSE 
Facilitering af frivillige: Opbygning af ambassadørkorps 
samt netværk for kommende skolestartere. Samarbejde 
med skolelederne. Opstarte dialog med børnehaver og 
andre lokale aktører, facebook og hjemmeside, artikler til 
lokalavisen. 
Deltagelse i BFs øvrige aktiviteter 
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SEKRETARIATET 

KONTOR OG PERSONALE 
Mette Jeppesen og Mette Kirk er fortsat ansat på sekretariatet. Da vi med årsskiftet havde sagt farvel til 

Anna Thorsted, Brug Folkeskolens medarbejder på Amager havde vi nogle lønressourcer til rådighed i 2013 

udover de to faste medarbejdere. I begyndelsen af året havde vi Mette Jensen tilknyttet som aflønnet 

journalist ovenpå en periode hvor hun var ansat i løntilskud. Mette løste forskellige informations og PR 

opgaver i forbindelse med vores samarbejde med Information om en række artikler og debatindlæg til 

deres tema om skolen, desuden arbejdede hun med revidering af vores hjemmeside og skrev artikler i 

forbindelse med foreningen 10 års jubilæum. 1. okt. ansatte vi Marianne Kjær i en midlertidig stilling som 

Projektmedarbejder i Sydhavnen. Denne ansættelse er pr 1. jan 2014 gjort fast, i forbindelse med at Mette 

Jeppesen går ned i tid, for at starte egen virksomhed. 

ØKONOMI 
Foreningens har en sund økonomi og afleverede igen i 2013 et regnskab uden bemærkninger. Midlerne er 

begrænsede og dækker to årsværk, samt løse udgifter til at hente konsulenter ind udefra til særlige 

opgaver. I 2013 indgik foreningen et samarbejde med Undervisningsministeriet om at facilitere et projekt: 

Ledernetværk for skoler med særligt udfordrede rammebetingelser. Med opgaven følger en bevilling på 

400.000 årligt i 2014 - 15 og 16. 
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BRUG FOLKESKOLEN I PRESSEN 

"Styrk forældreinddragelsen på din skole." Artikel i Skole og forældres blad Orientering. dec. 2013 

Interview til artikel på Kr. dagblads netavis. 

"Hvornår har du spist med en indvandrer?" Politiken, 28. nov. 2013 

"Rundt i en ny Danmarkshistorie", Lokalavisen Nørrebro/Nordvest, 28. juni. 2013 

"Sprog følge eller land fly." Informations netavis, 2. feb. 2013 

"Nørrebroskoler udvider" DR.dk / København samt P4 København. 10. okt. 2013 

"Nyt netværk for ledere på skoler med udfordrende vilkår" UVMs hjemmeside. 11. nov. 3013. 

"'Brug Folkeskolen' fejrer 10 års fødselsdag" KK Nyt 2013/06 

"Flere skal vælge folkeskolen" KK Nyt 2013/05 

”Sommerrejsebilleder i blæsten”, Lokalavisen Nørrebro/Nordvest, 11.12.2013 

 


