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BRUG FOLKESKOLEN 2013 
2013 har på flere måder været et overgangsår præget af 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 i samarbejde med Undervisningsministeriet og 

Københavns kommune og en stabil finansiering. 

Aktiviteter i 2013 

Bydele: 

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

distriktsændringer, faldt resultatet ganske godt ud. På Nørrebro og i Bispebjerg kan fremgangen for 

folkeskolen måles til i alt 7 ekstra spor. Vi oplever generelt en langt mere positiv stemning over for 

folkeskolerne end vi gjorde for bare to år siden.  

Sydhavnen:  Brug Folkeskolen ansatte i efteråret Marianne Kjær som  medarbejder i Sydhavnen. Og siden 

da har udviklingen taget fart og der er nu over 60 forældre på netværkslisterne til Bavnehøj og Ellebjerg 

Skole, og i alt 20 ambassadører af nuværende forældre på de to skoler. 

Efter en lidt turbulent start er der efterhånden kommet et godt samarbejde i gang med skoleledere, 

bestyrelser og forvaltning. Indskrivningskampagne med velbesøgte aktiviteter er gået godt, men det er 

endnu for tidligt at spore den helt store effekt at arbejdet, da det kom så sent i gang.  

Håndbog i 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.  

Samarbejde med forvaltningen:  

Brug Folkeskolen deltog 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. 

Foreningens Jubilæum: 

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. 
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Nyt projekt om minoritetsforældres skolevalg: 

I 2013 har vi taget hul på et nyt fokus 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.  

Politik: 

Generelt har vi haft et godt samarbejde med politikere og forvaltning. Vi afholdt et velbesøgt 

valgdebatmøde i Sydhavnen, og har etableret et godt samarbejde med flere medlemmer at det nye Børne-

unge udvalg. Vi har haft stort fokus på skolereformen. I samarbejde med Skole & Forældre København har 

vi i den forbindelse lavet en henvendelse til BUU og Forvaltning om at få sat rammer for Skole- 

forældresamarbejdet på skolerne. Det har resulteret i flere møder med politikere og forvaltning, og vi 

noterer os med tilfredshed, at der i udmøntningsaftalen for Folkeskolereformen specifikt står at skolerne 

skal arbejdes med at udvikle skole-hjem samarbejdet, med fokus på forældrenes involvering en børnenes 

faglige læring. 

at foreningen har fået repræsentanter i lokaludvalget både på Nørrebro og i Sydhavnen, og sikrer os en 

god platform till at udbrede vores arbejde og påvirke den politiske dagsorden 

Presse:  

Vi har også i 2013 fået en del omtale, bl.a. i forbindelse med vores jubilæum, ligesom vi deltog med flere 

debatindlæg i Informations tema om Folkeskolen i starten af 2013.  

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 kan inddrage forældrenes forskellige 

baggrunde.  

Vi gennemførte 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 dokumenterede 

projektet undervejs og har bl.a. oprettet en hjemmeside, og opsat en udstilling på Byens Hegn på Nuuks 

plads 

Sekretariat: 

Efter at have væres nede på blot to ansatte; Mette Jeppesen og Mette Kirk i sekretariatet og kun afbrudt af 

en kort periode hvor journalist Mette Jensen var ansat til at skrive artikler og debatindlæg til Information og 

i forbindelse med Foreningens jubilæum ansatte vi i oktober Marianne Kjær til at løfte opgaven med 

Sydhavnen. Status er at det giver en klart bedre dynamik og mulighed for udveksling og sparring 
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medarbejderne imellem at være tre og sekretariatet fungerer godt sådan. Derfor har målet været at skabe 

og fastholde en økonomi der understøtter min. tre ansatte på sekretariatet. 

Det er også med stor glæde at vi kan konstatere, at forældreengagementet i at sikre en god opbakning til 

den lokale folkeskole har spredt sig til andre dele af landet. Nyborg Kommune som har en stærk 

friskoletradition har etableret deres egen lokale Brug Folkeskole forening med en engageret og aktiv 

bestyrelse. 

Bevillinger og fremtidens Brug Folkeskolen: 

Foreningen har en sund økonomi. Bevillingen fra Københavns Kommune som dækker udgifterne til to 

årsværk i sekretariatet. 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 og 15 ugentlige løntimer. Desuden er vi i en proces 

med at udvikle et konsulenttilbud, ved siden af foreningens arbejde, så vi kan udbrede vores ideer til hele 

landet, og finansiere fastholdelsen af tre ansatte i sekretariatet. 

 


