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Kære forældre
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde jer og jeres barn velkommen i de københavnske folkeskoler og 
fritidstilbud. 

Når I vælger den københavnske folkeskole, vælger I en skole, der ser det som sin ypperste opgave at give 
alle børn de rigtige udfordringer og den rigtige støtte, så de kan blive kompetente og fagligt dygtige menne-
sker.  Vi ved, at tryghed og trivsel er fundamentet for en god faglighed. Vores årlige Kvalitetsrapporter viser, 
at der er stor fremgang i forhold til børnenes tryghed og trivsel. De københavnske skolelever er blevet 
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væsentligt lavere i København i forhold til resten af landet.
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gettet for 2012. Jeg tror ikke på små-indsatser i øst og vest, men på en ambitiøs og vedvarende indsats ude i 
klasselokalerne. Derfor har vi netop sat 53 millioner kroner til den københavnske folkeskole. De går blandt 
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Samtidig har vi sat yderligere 77 millioner kroner til bedre IT – blandt andet trådløst netværk til alle skoler 
og interaktive tavler i samtlige klasselokaler og faglokaler.

Vi tror på, at børn lærer forskelligt – og det skal afspejle sig i den måde, undervisningen bliver tilrettelagt 
på, så både ’den stille pige’ og ’det vilde barn’ kommer glade hjem fra skole med tasken fyldt af gode ud-
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undervisningsdifferentiere og målrette undervisningen til det enkelte barn. 

@)&'#*'.633%'-.#7%'!)$%'1,".+&'()&'"2&,3!'%&'*&,1-%"'<%"*'8%3*&#"*>'A3'3=",!'63$%&-;!%"-%'#('7;&3-'*&,1-%"')!'
sundhed i København viser, at blandt de forældre, der har børn i de københavnske folkeskole, svarer 96 
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for den københavnske folkeskole. Jeres opbakning og deltagelse er vigtig, og jeg håber, at I vil deltage aktivt 
for eksempel i skolebestyrelsen.

     Vi glæder os til at møde jer i den københavnske folkeskole. 
     Venlig hilsen 

     
     Anne Vang
     Børne- og Ungdomsborgmester
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Grøndalsvængets Skole
Sport er en vigtig del af dagligdagen på Grøndalsvængets Skole, der blandt andet er 
danmarksmestre i volleyball. Derudover har skolen ambitiøse faglige mål, der sammen 
med de sociale mål er med til at skabe en skole med harmoni og gensidig respekt.
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muligt for alvor at sætte idræt på skoleskemaet. Volleyball er en særlig populær sportsgren, og eleverne 
på skolen kan rose sig af at være danmarksmestre.

Samtidig har skolen et stærkt fokus på dansk og matematik, og også her opnår eleverne gode resultater. 

- Vores ambitiøse, faglige miljø omkring dansk og matematik er afgørende for udbyttet af de øvrige fag. 
Ud over de fælles mål sætter vi lokale mål op for fagene og gør meget ud af overleveringen fra for 
eksempel indskolingen, forklarer skoleleder Per Flemming Jørgensen.

Der er et frugtbart samarbejde mellem de lærere og pædagoger, der arbejder med børn på samme 
klassetrin. Skolen arbejder desuden med elev-til-elev-læring, hvor de ældre elever underviser de yngre i 
de kreative valgfag som drama og elektronisk musik.

Legepatruljer og renoverede faglokaler
For at kunne lære må børn trives. Og det gør de på Grøndalsvængets Skole, hvor der er legepatrulje, 
faste gårdvagter, skoleskak og lektielæsning.

  - Skolens stolthed er de dejlige børn, og vi er gode til at inddrage børn, som har det svært. Vores fritids-
ordning er en væsentlig del af skolen, og også her imødekommes børn med særlige behov. Tilbagemeldin-
gerne fra forældrene lyder på, at her er harmoni, god stemning og gensidig respekt, fortæller skoleleder 
Per Flemming Jørgensen.

Grøndalsvængets Skole, der efter en renovering kan tilbyde undervisning i renoverede faglokaler, har 
løbende fokus på udviklingsprojekter som for eksempel projektet Talentudvikling. Her imødekommer 
skolen børn med særlige evner og bidrager til, at de skaber gode resultater. 

Grøndalsvængets Skole
Rørsangervej 29
2400 København NV
Telefon: 38 34 93 50
mail@gvs.kk.dk
www.gvs.kk.dk

Læs mere om skolen, klasse-
størrelser, karaktergennemsnit 
%*8>'0+'-.)"%3-'<E%55%-,$%'0+'
www.gvs.kk.dk



Holbergskolen
Holbergskolen har succes med at bryde klasserne op efter 6. klasse og sætte eleverne 
sammen på nye måder. Sammen med gode valgfag og trygge rammer er det med til at 
skabe gode resultater og høj trivsel på skolen.
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tværs. Det giver eleverne mulighed for at skabe nye relationer, bryde gamle mønstre og indtage en ny 
rolle. 

- Det gør det helt klart for eleverne, at skolen i de ældste klasser stiller langt større krav om, at eleverne 
selv tager ansvar. Samtidig bliver eleverne i de nye klasser fagligt motiveret af overbygningslærere, som 
<#&'6$$#33%"-%')!'%&(#&,3!','(#!')!'02$#!)!,.'*,"'$%'2"$-*%'."#--%&/'-,!%&'-.)"%"%$%&'D;&%3'A""%-;%>

Skolen har et stort udbud af valgfag fra 7. klasse og et særligt fokus på praktiske og musiske fag. For ek-
sempel har skolen afgangseksamen i billedkunst. De naturfaglige fag har også en høj prioritet, fordi det er 
vigtigt, at eleverne får lyst til at undres, eksperimentere og være innovative.

Lærerne kender eleverne godt
På Holbergskolen er undervisningen organiseret i såkaldte tvillingetrin, så lærerne altid arbejder tæt 
sam-men omkring seks klasser. Lærerne kender derfor eleverne rigtig godt, og eleverne føler sig omvendt 
trygge ved lærerne. 

For at sikre en tryg og rolig hverdag for eleverne også uden for klasseværelset har skolen tre gårdvagter 
og en legepatrulje i frikvartererne.

- Holbergskolen er en skole med glade børn, en god stemning i klasserne og en engageret forældrekreds. 
Karaktermæssigt ligger eleverne godt, og der er stort fokus på faglighed og fremgang i alle fag, så alle 
%"%1%&'7",1%&'6$()&$&%*'0+'$%&%-'(#!",!%'3,1%#6/'-,!%&'D;&%3'A""%-;%>

Skolen har fagligt dygtige vikarer, som er tæt knyttet til skolen, fordi de er ansat til at undervise et fast 
timetal. 

Holbergskolen
Frederiksborgvej 216
2400 København NV
Telefon: 39 69 28 16
kontor@holbergskolen.kk.dk
www.holbergskolen.kk.dk

Læs mere om skolen, klasse-
størrelser, karaktergennemsnit 
%*8>'0+'-.)"%3-'<E%55%-,$%'0+'
www.holbergskolen.kk.dk



Lundehusskolen
Lundehusskolen har glade og fagligt dygtige elever. Det er en skole i udvikling, og det 
forpligtende lærersamarbejde er skolens krumtap. Samtidig satser skolen målrettet på 
musikundervisningen, og skolens elever har blandt andet været med til at opføre rock-
musicalen The Wall i Parken.
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trivsel. De nationale tests viser, at eleverne er gode til at læse, mens Københavnerbarometeret dokumen-
terer, at skolen har fremgang på stort set alle områder. Børnene oplever for eksempel en høj grad 
af medbestemmelse og er glade for både lærere og kammerater.

- Vi er fagligt meget ambitiøse. Når det for eksempel gælder naturfag, er det vigtigt for os, at alle elever 
oplever de fag som sjove og interessante. Vi har også massivt fokus på dansk og læsning i hele skoleforlø-
bet, og undervisningen bliver varetaget af kompetente medarbejdere, der i team arbejder tæt sammen 
om eleverne, siger skoleleder Charlotte Norman Andersen.
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blev opført i Parken.

Legepatruljer og elevmæglere
Samtidig har skolen fokus på, at eleverne trives. Skolen prioriterer at have mange gårdvagter og en 
legepatrulje, hvor ældre elever bliver uddannet i at igangsætte lege for de yngre elever. Lundehusskolen 
6$$#33%&'$%&6$)1%&'<1%&*'+&'%"%152!"%&%/'-)5'<E2"0%&'#3$&%'%"%1%&'5%$'#*'";-%'.)34,.*%&>'O!'$%*'<#&'
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- Mangfoldigheden er noget, vi er stolte af. Den giver børnene noget, vi ikke kan lære dem gennem almin-
$%",!'63$%&1,-3,3!P'M)"%&#38%/'()&-*+%"-%')!'!)$%'&%"#*,)3%&'5%$'$%5/'$%&',..%'",!3%&'%3'-%"1>'D#5*,$,!'%&'
vi stolte over en stærk, fælles holdning om at skabe en god folkeskole og en stor villighed til at tage fat, 
siger Charlotte Norman Andersen.

Lundehusskolen
Lersø Park Allé 152 
2100 København Ø
Telefon: 82 32 85 02 
mail@lundehus.kk.dk
www.lundehus.kk.dk

Læs mere om skolen, klasse-
størrelser, karaktergennemsnit 
%*8>'0+'-.)"%3-'<E%55%-,$%'0+'
www.lundehus.kk.dk



Tagensbo Skole
Frederiksborgvej 107
2400 København NV 
Telefon: 82 10 95 00
mail@tgb.kk.dk
www.tgb.kk.dk

Tagensbo Skole
Tagensbo Skole vil være blandt de allerbedste skoler. Skolen er en udeskole, hvor alle elever 
har undervisning uden for skolen en dag om ugen, og det giver stor lærelyst hos eleverne.
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have elevresultater, der ligger helt i top, og arbejder målrettet med at skabe undervisning, der appellerer 
til elevernes mange forskellige intelligenser.

For eksempel får eleverne nye sanseoplevelser i den såkaldte udeskole. Her undervises alle elever en dag 
hver uge uden for skolen – for eksempel i et matematikprojekt, hvor de små elever måler mønstre på 
M<)&1#"$-%3-'I6-%65/'%""%&','%*',*L0&)E%.*'0+'<#3$%"--.)"%3'R,%"-'S&)8.'()&'$%'2"$-*%'%"%1%&>

- Udeskolen motiverer eleverne rigtig godt til at lære, og den er sammen med efteruddannelse af vores 
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Forskudte frikvarterer mellem store og små
Nærvær er nøgleordet i skolens fritidsordning KKFO, hvor børnene sammen med de voksne har mange 
aktiviteter ude af huset og gode mulighed for at skabe gode relationer på tværs af årgangene.

Det har sammen med mange gårdvagter og forskudte frikvarterer mellem store og små elever bidraget 
til at skabe en høj grad af tryghed og trivsel på skolen. Samtidig har den store renovering, som skolen har 
undergået, givet nye muligheder for at arbejde med trivsel i gode, fysiske rammer. 

- Trygge elever er glade elever, og vi stiller krav om, at man behandler hinanden ordentligt, siger Jeanne 
B#8)7-%3>

Skolen prioriterer også tæt kontakt til forældrene og arbejder blandt andet på det ved, at ledelsen hver 
morgen hilser børn og forældre godmorgen uden for skolen samtidig med, at lærerne er i klasserne. 
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Læs mere om skolen, klasse-
størrelser, karaktergennemsnit 
%*8>'0+'-.)"%3-'<E%55%-,$%'0+'
www.tgb.kk.dk



Utterslev Skole
Skoleholdervej 20
2400 København NV
Telefon:  82 32 15 00
mail@utterslevskole.kk.dk
www.utterslevskole.dk

Utterslev Skole
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eleverne til at bruge både kroppen, fantasien og fagligheden. Skolen lægger vægt på 
eksperimenterende og kreative undervisningsmetoder.

På Utterslev Skole har eleverne ikke fast skema. Skemaet ændrer sig alt efter, hvad eleverne arbejder 
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Skolen har skønne udearealer, hvor eleverne har plads til at udfolde sig og bruge kroppen og fantasien. 
I stedet for den traditionelle skolegård er der områder med store træer og krat til at gemme sig i, skov-
legeplads, små hyggekroge, hængekøjer, bålplads, køkkenhave og boldbaner. 

8,"-$.,/&0/(1$*2&%)*&#
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miljø inden for især naturfag, som kan motivere og udvikle skolens elever. Samtidig skal skolen virke som 
dynamo for udviklingen af alle de københavnske skolers undervisning inden for naturfag.
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lation og bæredygtighed. De kræver en grundlæggende viden på området, og derfor skal vi give børnene 
en solid, naturvidenskabelig dannelse, siger skoleleder Geert Hansen.

Det naturfaglige bliver fulgt op af projekter og aktiviteter i skolens KKFO (fritidsordning), hvor børnene 
gennem en legende og praktisk vinkel får nye aha-oplevelser. Skolen og KKFO’en ligger i samme bygnin-
ger, og lærerne og pædagogerne arbejder tæt sammen om børnenes leg, læring og trivsel. 

- Vi har højtuddannet personale. Der er et højt fagligt niveau i alle fag - også på de musiske og kreative 
(#!)5&+$%&>'D#5*,$,!'%&'1,'%3'-.)"%'5%$'5%!%*'5)$%&3%'(#8,",*%*%&')!'$,!,*#"%'*#1"%&'U-5#&*7)#&$-V','#""%'
lokaler, og it har høj prioritet i undervisningen, siger Geert Hansen.

Læs mere om skolen, klasse-
størrelser, karaktergennemsnit 
%*8>'0+'-.)"%3-'<E%55%-,$%'0+'
www.utterslevskole.dk


