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STATUSRAPPORT TIL EGMONT FONDEN DECEMBER 2010 

                                

Resume: 

Brug Folkeskolen har haft et travlt år med både rekruttering og fastholdelse, politisk debat, og vi 

har været meget synlige i pressen. Vores netværk vokser støt ligesom vores facebook gruppe gør, 

hvor vi nu har over 500 medlemmer. Vi har holdt en stor fælles aktionsdag i år, hvor alle 3 bydele 

deltog i en flash mob aktion.  

 

Vi har fået en Brug Folkeskolen bestyrelse i Bispebjerg og en overordnet Brug Folkeskolen 

bestyrelse i København. Vi har desuden fået henvendelse fra henholdsvis forældre og lokaludvalg 

i Valby og Sydhavn, der gerne vil have et samarbejde med Brug Folkeskolen  

 

Det politiske arbejde har været præget af, at Københavns Kommune har fået et nyt politisk 

udvalg, der har været tøvende overfor at iværksætte initiativer, der kan føre til en bæredygtig 

elevfordeling i skolerne, og vores arbejde har derfor fokuseret på at få politikerne til at holde 
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fokus på integration og inklusion af etniske minoritetsbørn og socialt udsatte børn. Det har vi 

bl.a. gjort med deltagelse i Københavnermanifestet i samarbejde med en række fremtrædende 

skoleledere, Lars Olsen, Peter Albæk fra Børns Vilkår samt en række politikere. Vi har oprettet en 

ny facebookside i den sammenhæng.  

 

Vi har netop deltaget i en international konference i Holland om blandede skoler, i forbindelse 

med udgivelsen af bogen International perspectives on countering school segregation, som vi har 

bidraget til sammen med undervisningsministeriet og Århus Kommune. Vi har her igennem 

styrket vores netværk og fået nye samarbejdspartnere både i Danmark og i udlandet.  

 

Vi oplever, at rekrutteringsarbejdet på skolerne lige så stille går fremad, mens vi med 

fastholdelsesarbejdet står over for store udfordringer i form af frafald fra de mest socialt 

belastede skoler, og en del af vores frivillige forældre smider håndklædet i ringen. Derfor er vi 

(bl.a. inspireret af et oplæg på Egmontfondens netværksarrangement) påbegyndt en 

undersøgelse af frafaldsårsager og ser en stor udfordring i at holde politikerne fast på at vi ikke 

kan klare opgaven uden strukturelle forandringer.  

Netværk for kommende skoleforældre  

 Informationsmøder efter skoleindskrivningen 
Vi har på udvalgte skoler holdt opsamlende informationsmøder for at samle op på 

forældre, der har indskrevet sig på skolen, men også for forældre, der er blevet afvist 

på den skole, de har valgt som førsteprioritet. Derfor har vi gjort en indsats for at i 

stedet at fastholde de tvivlende forældre på deres distriktsskole.  

I Bispebjerg har vi afholdt opfølgende kaffemøder med de kommende skoleforældre 

på Tagensbo Skole og Grøndalsvængets Skole.  

På Nørrebro, har der været et momentum, da to populære skoler nu er vendt, så de er 

fyldt op af distriktets egne børn og afviser børn fra de øvrige skoler på Nørrebro. Vi har 

derfor gjort en ekstra indsats for at få de forældre til at vælge Blågård Skole og 

Rådmandsgade Skole. Det har haft en vis effekt, så man på Rådmandsgade Skole i år 

har kunnet starte børnehaveklasser op med etnisk danske børn i alle 

børnehaveklasser. 

På Amager var vi midt i mellem to ansættelser og har derfor ikke lavet det samme 

opfølgningsarbejde der. 

 

 Møder med kommende skoleforældre i børnehaverne. 
En del af efterårets rekrutteringsarbejde har som altid bestået af en række besøg i 

børnehaver for at komme i dialog med forældrene om skolevalg. Mange forældre fra 

vores fokusskoler har været af sted til kaffemøder og forældremøder. Nørrebro har 

besøgt 19 børnehaver, i Bispebjerg 10 og på Amager 12. 
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I nogle bydele og med nogle skoler har vi samarbejdet med skole/hjem- og 

integrationsvejlederne om besøgene, andre med børnehaveklasseledere og i mange er 

vi gået ud kun med forældre.  

 

 Netværksmøder og kulturarrangementer 

Amager:  

 Folke  
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For tredje år i træk har BFA afholdt Folkeskolernes kulturdag. Der var stor opbakning 
til arrangementet, og alle 11 folkeskoler på Amager deltog med en bod. En stor del af 
skolerne deltog med meget personale og skolebestyrelsesmedlemmer. Der var 400 
besøgende til arrangementet, hvor skolerne optrådte med et fælles kor og hvor 
Sebastian Klein optrådte til sidst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bispebjerg: 

I Bispebjerg har Tagensbo Skole holdt informationsaften med mad og underholdning af 

klovnen Joey. 

Nørrebro:  

 
Vi har i afholdt to netværksmøder på Blågård Skole. Det første gang bød skolelederen 

og Brug Folkeskolen velkommen og gav lidt general information om skolen, og der var 

mulighed for at stille spørgsmål. Bagefter var der underholdning for børnene med 

klovnen Joey. Der har været et fantastisk fremmøde i år. Vi tolker det som om, der 

kommer flere gode historier ud fra skolen, der får forældre til at vælge at møde op og 

kigge skolen an. Vi ved endnu ikke, hvilken effekt det får. Mange ønsker stadig de 
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”sikre” skoler, men bliver højst sandsynligt afvist igen i år, så vi forventer at kunne 

fastholde nogle af forældrene på deres lokale skole via informationsmøder efter nytår. 

Vi har deltaget i Rådmandsgade Skoles årlige Åbent Hus dag og har afholdt et 

kulturarrangement på skolen for både børnehaveklassebørn og forældre og 

kommende skolebørn og forældre. Dramateket optrådte med Sneglens lykkelige dag, 

og der var et bedre fremmøde af kommende forældre end vi har set tidligere. Omkring 

180 børn og voksne deltog.  

 

 Aktionsdag for 3 bydele med flash mob aktion. 

 
Vi fejrede vores tilstedeværelse i nu 3 bydele med en fælles aktionsdag i år den 

9.9.2010. Vi startede i bydelene, hvor vi stod foran børnehaver og delte flag ud, 

hvorefter vi mødtes på Rådhuspladsen til en flash mob aktion. Aktionen bestod af 

forældre og børn, der sammen med skuespiller Janne Aagaard sang og flagede til en 

Bogstavboogie med et særligt Brug Folkeskolen vers. Politiken stillede venligst deres 

rullende lysavis til rådighed for os, så der stod Brug Folkeskolen – sammen med os en 

gang hvert 5. minut fra kl. 17-18. Mellem 80 og 100 forældre, børn og skoleledere 

mødte op og deltog og Børne-unge borgmester Anne Vang og overborgmester Frank 

Jensen kom ned og deltog.  

Se vores flash mob på youtube her: 

http://www.youtube.com/watch?v=7pGy6ORmj4E 

 Deltagelse i skolernes informationsaftner op til skoleindskrivningen 

Vi har deltaget i Amager Fælleds skoles indskrivningsaften på Amager, i Tagensbos 

Skoles informationsaften i Bispebjerg, samt Rådmandsgade Skoles og Blågårds 

informationsaften på Nørrebro. 

 Legepladsmøder 

Vi har iværksat legepladsmøder i foråret og for nogle skoler henover sommeren for 

kommende skolebørn og forældre, med den tanke at sætte børn og forældre sammen 

allerede før skolestart på en uformel og uforpligtende måde, der kan styrke 

fællesskabet og forebygge frafald på skolerne. Vi sætter møderne i gang og herefter 

tager forældrene selv initiativ til at fortsætte møderne, hvis der er stemning for det. Vi 

har iværksat møder for Lergravsparkens Skole på Amager, Tagensbo og 

http://www.youtube.com/watch?v=7pGy6ORmj4E
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Grøndalsvængets Skole i Bispebjerg og for Rådmandsgade, Blågård og Guldbergskole 

på Nørrebro.  

 DHL –løb – vi løb for folkeskolen 

 
Som noget nyt løb vi for folkeskolen til DHL løbet i september. Forældre fra alle 3 

bydele tog løbeskoene på, og tog en runde med BRUG FOLKESKOLEN-budskabet på t-

shirts og bannere.  

Kommunikation  

 Hjemmeside 

Vi har længe haft et ønske om at forbedre vores hjemmeside, der har fremstået noget 

forvirrende efterhånden som vores forening er vokset fra en til tre. Vi er nu næsten 

klar med en ny hjemmeside, som bliver tilgængelig efter jul. Det er vores ambition, at 

der skal lægges langt mere visuelt materiale ud omkring skolerne, og vi vil arbejde med 

at få lagt små videoklip på siden med forældreudsagn om skolerne. I samme omgang 

har vi fået nyt logo, som ses her:  

 

 Nyhedsbreve 

Vi har sendt en række nyhedsbreve ud for alle 3 bydele med gode historier fra skolerne 

og nyt fra forældrenetværkene. Vi har desuden udsendt et trykt nyhedsbrev for 

Amager og Nørrebro op til skoleindskrivningen, som er blevet distribueret i bydelenes 

børnehaver.  

 Foldere 

Amager og Bispebjerg har fået nye flotte foldere i samme udformning som Nørrebros. 

Desuden har vi produceret en lille folder på engelsk i forbindelse med vores deltagelse 

i konferencen i Holland. Det betyder også, at vi på vores nye hjemmeside kan lægge 

info ud på engelsk om vores forældreforening.  

 Møder med politikere og politisk debat 
Lokalt:  
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Vi har igennem 2010 holdt møder både med kommunalpolitikere og landspolitikere: 

Vi har holdt i alt 3 møder med den nye børne-unge borgmester Anne Vang, den ene 

gang sammen med overborgmester Frank Jensen og Københavnermanifestgruppen. Til 

møderne diskuteres integrationspolitiske oplæg fra kommunen.  

Vi har holdt et møde i januar med SF’s medlemmer af børne-ungeudvalget, vi har holdt 

et par møder med R’s Manu Sareen og et møde med Integrationsborgmester Klaus 

Bondam om Københavns Kommunes nye integrationsudspil. 

Med et nyt Børne-ungeudvalg oplever vi, at fokus er flyttet fra integration og inklusion 

af kommunens udsatte børn til at løse de økonomiske problemer kommunen står over 

for. Vores fokus er at gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at de skoler, der står over for de 

største problemer ikke glemmes i denne proces, og vores dialog med politikerne 

handler derfor om at synliggøre virkeligheden på de skoler, som vores forældre har 

deres børn på. Vi oplever, at både politikere og forvaltning mangler indsigt i denne 

hverdag.  

Landspolitisk:  

Undervisningsminister Tina Nedergaard besøgte Blågård Skoles forældre-morgencafé 

og holdt bagefter møde med Brug Folkeskolen den 8.6. , hvor vi fik lejlighed til at sætte 

fokus på de udfordringer vi oplever på skoler i vores bydele. Se mere på 

Undervisningsministeriets hjemmeside her: 

http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen/Nyheder/Folkesk

olen/Udd/Folke/2010/Jun/100610%20Flere%20skal%20vaelge%20den%20lokale%

20folkeskole.aspx 

Den 18.6. holdt vi møde med folketingskandidat Karen Lumholdt, der lige som os er 

optaget af, hvordan vi sikrer en mere bæredygtig fordeling af børn i socialt udsatte 

boligområder.  

Den 20.8. holdt vi møde med socialdemokratiets uddannelsesordfører Christine 

Antorini om samme emne. 

Den 8.10 var Mette Kirk inviteret til møde med 15 andre deltagere og socialministeren, 

beskæftigelsesministeren og undervisningsministeren. Emnet var uddannelse og 

beskæftigelse i udsatte boligområder.  

 Forvaltning 

Vi holder fortsat 4 møder om året med Københavns Børne- ungeforvaltning. Desuden 

afholder vi møder med distriktscheferne på området i hver bydel for at kunne 

samarbejde omkring rekruttering og fastholdelse på skolerne.  

 Deltagelse i kulturelle markedsdage m.m 

BFA har haft en bod på Musiktorvet to gange i juni. BFB har deltaget i Markedsdag på 

Tagensbo skole samt Markedsdag på Utterslev Torv i juni.  

BFN har deltaget i Nørrebro Festivalen i maj. Alle 3 bydele var desuden repræsenteret 

i en bod ved International dag på Nørrebro i august. BFB og BFN deltog i Kulturelle 

Markedsdage i Nørrebro Parken i august.  

http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen/Nyheder/Folkeskolen/Udd/Folke/2010/Jun/100610%20Flere%20skal%20vaelge%20den%20lokale%20folkeskole.aspx
http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen/Nyheder/Folkeskolen/Udd/Folke/2010/Jun/100610%20Flere%20skal%20vaelge%20den%20lokale%20folkeskole.aspx
http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen/Nyheder/Folkeskolen/Udd/Folke/2010/Jun/100610%20Flere%20skal%20vaelge%20den%20lokale%20folkeskole.aspx
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 Presse 
Det har været et godt år for BF i forhold til pressedækning. Vi oplever det positive, at 

pressen henvender sig til os, når det handler om problemstillinger omkring blandede 

skoler og fordelingsspørgsmål m.m.  
I forbindelse med at Københavnermanifestet blev trykt i Politiken, sammen med en 

artikel i sektion 1, bragte avisen samtidig en stor artikel i PS om udviklingen på vores 

fokusskoler bl.a. med interview af Mette Kirk og to tidligere elever fra Blågård Skole. 

Samme aften var BFN’s formand i TV2 Lorry og ugen efter blev manifestet trykt i 

Nørrebro-Nordvest Bladet sammen med en artikel. Vi har udtalt os i forbindelse med 

sagen på Holdberg Skolen omkring mor-møder, i Information, Berlingske Tidende, 

Urban, 24 Timer og i  TV2 News omkring forskellige problemstillinger i forhold til 

skæv elevsammensætning på folkeskoler i KBH. Vi har været i Metro i forbindelse med 

vores Flash mob aktion. Samme aktion blev dækket af Danmarks Lærerforenings 

webmagasin og blad 

Desuden blev Folkeskolernes kulturdag på Amager dækket af Brygge Bladet og 

Amagerbladet og Amar’østen. 

Nørrebro og Nordvest Bladet har i foråret skrevet flere gange om BFB’s aktiviteter, og 

der har været ros til BFB’s projektmedarbejder for sin kæmpe indsats i bydelen i et 

læserbrev. 

 

Udvikling af metoder 

 Workshops og forældrearrangementer på skolerne – 

kontaktforældre som inklusionsambassadører 
I Københavns Kommune har mange skoler nu fået en integrationsvejleder. Det har 

betydet meget for os i vores kontakt og samarbejde med skolerne, at der er kommet en 

sådan ressource. Vi har i alle 3 bydele indgået samarbejde med integrationsvejlederne 

både i rekrutteringsarbejdet men i særdeleshed også i forhold til at bringe skolerne 

derhen, hvor de systematisk arbejder med integration og inklusion af alle 

forældregrupper på skolen. Vi arbejder meget forskelligt fra skole til skole, alt efter 

skolens behov. Nogle skoler åbner villigt dørene for os, mens andre skoler kun 

modvilligt erkender, at behovet er der og at de må lytte til og inddrage skolens 

forældre i langt højere grad end tilfældet er.  

Vores generelle erfaring er, at de forældre som vi har haft tæt kontakt til i netværkene 

op til skolestart ofte indgår i kontaktforældrearbejdet, så det er her vi i samarbejde 

med integrationsvejlederne har lagt vægten på inklusion som et gennemgående tema.  

BFA har indledt samarbejde med Dyvekeskolen, Amager Fælled Skole, Lergravsparken 

og Sønderbro Skole om fastholdelse, BFN med Blågård Skole, Rådmandsgade Skole og 

Guldberg Skole. BFB har et samarbejde i gang med Tagensbo Skole og Grøndalvængets 

Skole.  
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Vi har afholdt forskellige workshops på skolerne, nogle for alle skolens 

kontaktforældre og nogle på klasseniveau, og fortsætter dette arbejde i det kommende 

år.  

Bestyrelserne 

Brug Folkeskolen i Bispebjerg holdt stiftende generalforsamling den 26.5. og har nu en 

bestyrelse. Brug Folkeskolen har i september fået en overordnet BF bestyrelse, som 

fremover kommer til at lægge de overordnede linjer for vores arbejde og har det 

økonomiske ansvar placeret hos sig. Suzan Erdogan Borglind, som blev valgt som BFN’s 

formand i foråret er også valgt som den overordnede bestyrelsesformand. Medlem af 

BFBs bestyrelse Elisabeta Markovic er næstformand og BFA’s formand Tina Møllmann 

Jensen er kassere.  

Samarbejde med interessenter 

 Samarbejde med alle relevante interessenter i bydelene: 
Vi har forsat en ambition om at samarbejde alle de steder, hvor vi kan gøre vores 

indflydelse gældende, og derfor lægger vi mange timer i møder med skoleledere, 

børnehaveledere, samtænkningsmøder, byplansmøder og andre møder med 

Lokaludvalg og etc.  Vi har også kontakt til Task Force Integration i Københavns 

Kommune, som vi erfaringsudveksler med i forhold til best practice i skole-hjem 

samarbejdet. 

 Københavnermanifestet og ”Sleep in” arrangement på KBH’s Rådhus.  
På baggrund af en politisk melding i det tidlige forår som indikerede, at det nye BUU 

udvalg foreløbig havde sat fordelingsarbejdet på skolerne på stand by, fik vi en 

opfordring fra bl.a. debattør og forfatter Lars Olsen, flere politikere og skoleledere om 

at indgå i et samarbejde.  Målet var at fastholde det nye BUU udvalg på, at der skal ske 

noget i forhold til skolernes elevsammensætning i KBH. Det mundede ud i 

Københavnermanifestet 2010. I den forbindelse indgik vi efterfølgende et samarbejde 

med Blågård Skoles leder Klaus Mygind og Manu Sareen (medlem af BR for R) om at 

samle relevante partnere til en konstruktiv aften på rådhuset, hvor målet var at nå 

frem til en løsning, alle aktivt kunne arbejde frem imod. Så langt kom vi ikke, men vi 

har fået sat dagsordnen og sikret at vi fortsat bliver hørt af politikerne. 

Manifestgruppen er fortsat aktiv og tager de næste initiativer efter nytår hvor der er 

indkaldt til møde med SF og Socialdemokratiet. 

  Deltagelse i konferencer og seminarer 
Vi har deltaget i relevante konferencer og seminarer. Højdepunktet som vi vil 

fremhæve her, er vores bidrag sammen med 22 andre nationer til bogen International 

perspectives on countering school segregation, iværksat og udgivet af det hollandske 

Knowledge Center of Mixed School. Vi har netop deltaget i en konference med samme 
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titel i Amsterdam, hvor vi afholdt en workshop om vores arbejdsmetoder og 

tematiserede en række dilemmaer i vores arbejde til fælles debat. Udbyttet af turen er 

dels, at vi har fremmet viden om vores arbejde og dels, at vi har udbygget vores 

netværk både internationalt og nationalt. Vi har nu en lang række af kompetente 

forskere, hvis viden vi kan trække på og en tæt kontakt til Undervisningsministeriet i 

Dk samt til Århus Kommune.  Vi har aftalt fortsat at mødes og erfaringsudveksle med 

de sidste.  

Status, erfaringsopsamling og evaluering 

Vi har haft en gruppe ruc-studerende til at skrive en rapport om vores arbejde, og 

desuden har en specialestuderende skrevet om os i år. Resultaterne kan ikke bruges 

som egentlig evaluering af vores arbejde, men vi har kunnet bruge dele af rapporterne 

til at reflektere over tilgange og metoder i forhold til vores kommunikation med 

forældre.  

Kontor og personale 

Vi ansatte ny medarbejder på Amager den 1. april, og samarbejdet med bestyrelsen og 

projektet, er nu stabilt og velfungerende. Bispebjerg er den bydel, hvor der er mindst i 

forvejen at bygge på, og hvor benarbejdet blandt forældre og skoler er meget 

vanskeligt. Det var medvirkende årsag til at vores Bispebjergmedarbejder gik ned med 

stress i september, som er vores travleste måned. Hun er nu tilbage igen, og vi har også 

’grebet i egen barm’ og haft en god proces internt på kontoret, hvor vi er blevet mere 

præcise med, hvad opgaverne består i, er blevet bedre til at dele opgaverne op i delmål, 

og blevet mere opmærksomme på, at vi har forskellige kompetencer og at alle ikke kan 

være lige gode til alt. Desuden har vi indført et ugeskema til planlægning og 

afgrænsning af arbejdet, og vi arbejder på hele tiden at italesætte de små sejre og 

milepæle, vi når undervejs frem mod vores langsigtede mål. Vi har stadig meget vi 

gerne vil nå og arbejder meget, men alt i alt slutter vi året af med et velfungerende 

samarbejde og god stemning.   

Udfordringer og fokuspunkter i den kommende tid. 

Vi ser følgende punkter, som vores store udfordringer i det kommende år:  

Amager står overfor store skolesammenlægninger, og vi forventer, at det kommer til at       

skabe en del uro og skepsis hos bydelens forældre. Vi ser imidlertid et godt potentiale i 

nogle af modellerne, der foreslås, til at få en bedre fordeling internt i bydelen, så der er 

flere om at løfte.  

Bispebjergs projektmedarbejder har løftet en kæmpe opgave, men kan ikke stå alene 

med opgaven. Vi oplever, at Bispebjerg er en bydel med store udfordringer, med for få 

forældre med ressourcer til at engagere sig. De forældre, der gerne ville engagere sig i 
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vores arbejde løfter typisk allerede store opgaver i bestyrelser og som 

kontaktforældre.  

På Nørrebro, hvor forældre har været i gang i snart 10 år mærker vi en stigende 

frustration over den manglende politiske anerkendelse af de store udfordringer vores 

bydele og skoler står over for. Dedikerede forældre falder fra, fordi de må flytte deres 

børn til andre skoler. Vi har derfor indledt en kvalitativ undersøgelse, hvor vi dels 

interviewer forældre, der flytter deres børn for at kunne give kvalificerede 

beskrivelser af omfanget af de udfordringer, som man som barn og forældre skal 

kæmpe med på skoler med et stort antal socialt udsatte børn samlet på et sted. Dels 

interviewer vi skoleledere for at få beskrevet forskellene på at drive skole i forskellige 

bydele. 


