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Projekt: Alle forældre med fra skolestart        December 2021 
 
Formål med projektet:  
I formålsparagraffen for folkeskoleloven står at ”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne 
kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere”. 
Endvidere ved vi at børn, der har flere trivselsudfordringer i forbindelse med deres skolestart, har betydelig 
større risiko for at klare sig dårligt senere i uddannelsessystemet.  
 
Det er afgørende vigtigt for børnene at de kommer godt for skolestart og vi ved at forældrenes opbakning, 
deltagelse og tryghed, er med til at styrke en god skolestart.  
 
Det vi oplever er at mange forældre kommer skævt fra skolestart, uden at kende deres egen betydningsfulde 
rolle og uden at kende de forventninger der er til dem og dét særlige forældre kan styrke børnenes skolegang 
med. Forældrenes skæve skolestart betyder en ringere grad af opbakning til børnenes fællesskab, et 
forældrefællesskab der består af de få og et mere udfordrende samarbejde mellem pædagogisk personale 
og forældrene.  
 
Med projektet ønsker vi derfor at:  

- Tydeliggøre og udvikle et fælles sprog for hvorledes forældrene er betydningsfulde for børnenes 
skolestart og skoleliv, som dels kan motivere forældrene til deltagelse, dels kan fremme pædagoger 
og læreres understøttelse af et forældresamarbejde, der gør en forskel for børnene 

- Udforske et barneperspektiv på forældresamarbejdet, således at vi styrker bevidstheden om og 
fastholder et samarbejde, der er til for børnenes skyld.  

- Udvælge og fokusere på de samarbejdsarenaer der har størst betydning for forældrene og/eller 
børnene og dermed koge forældresamarbejdet ned til de mest centrale samarbejdspunkter, således 
at alle har en forudsætning for at være med  

 
Dette har til formål at skabe en stærkere deltagende forældrekultur, der retter sig mod børnenes læring, 
trivsel og fællesskab og dermed giver børnene styrkede forudsætninger for trivsel og læring i inkluderende 
fællesskaber.  
 

Effekten af projektet: 
Der vil ved projektets afslutning være udarbejdet en kvalitetsudviklingskatalog, som beskriver 6 - 8 centrale 
samarbejdsarenaer i barnets 1. skoleår. Eksempler på samarbejdsarenaer kunne være:  
 

o Indskrivningsmøde i november 
o Maj-dag 
o 1. skoledag 
o Forældremøde 
o Legegrupper  
o Aflevering  
o Fejring af fødselsdage i klassen 
o Klassearrangementer  
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Kvalitetsudviklingskataloget har for hver samarbejdsarene beskrevet:  
- Viden om hvad vi fra forskning ved om samarbejdsarenaen – herunder hvordan den skal forstås som 

bærende i forældresamarbejdet og hvad der er særligt ift. at fremme børnenes trivsel, læring og/eller 
fællesskab 

- En fire-trins vurderingsskala for hhv. børnene, forældrene og det pædagogiske personale, der 
beskriver den indvirkning/forskel forældresamarbejdet skal gøre for børnene, dernæst hvordan 
forventningerne og engagementet hos forældrene kan observeres og komme til udtryk og endeligt 
med hvilken pædagogisk intension lærere/pædagoger arbejder ud fra i tilrettelæggelsen af 
samarbejdsarenaen.   

- En refleksionsguide med principielle overvejelser, som skolebestyrelsen kan drøfte og tage 
principbeslutninger ud fra og et fælles sprog hvormed skolebestyrelsen kan føre tilsyn med 
princippet 

- Praksiseksempler på hvorledes man på de københavnske skoler har arbejde med arenaen – til videre 
inspiration 

 
Alle skoler (skolebestyrelser, ledere og udvalgte medarbejdere) præsenteres for materialet. Succeskriteriet 
er at der et år efter projektets lancering, er sket en kvalitetsforbedring på 70 % af kommunens skoler indenfor 
2 af de 6-8 samarbejdsarenaer.  
 

Projektorganiseringen 
Projektet forankres i Skole- og Forældre København og med involvering af BUF. Til projektet er knyttet de 
nærmeste interessenter (Københavns Elevrådsforening, Københavns Lærerforening og Københavns 
skolelederforening). Derudover er der tilknyttet en referencegruppe som sikrer kvalitetsunderstøttelse fra 
forskere med speciale i overgange, forældresamarbejde og/eller inkluderende fællesskaber. Endvidere er der 
tilknyttet en referencegruppe bestående af skolebestyrelsesmedlemmer, som har interesse i projektet og 
ønsker at være med til at kvalificere projektet.  
 
Til afprøvning af progressionen i trin-beskrivelsen og til at belyse sammenhængen mellem elevens 
oplevelse/erfaring, forældrenes engagement og det pædagogiske personales understøttelse heraf, afprøves 
materialet for samarbejdsarenaerne på 4 pilotskoler over et år. Pilotskolerne udvælger selv to arenaer de er 
mest optagede af og med observationer og interviews fra projektgruppen, videreudvikles og kvalificeres 
materialet.  
 
Projektet drives af en arbejdsgruppe med en projektleder ansat i Skole og Forældre København og med 
tilknyttet arbejdskraft fra en medarbejder i BUF.  
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Procesplan  
Projektet er drevet af tre overordnede indsatser (se bilag 1). Det gælder:  

- Udvikling af materiale for de 6 – 8 samarbejdsarenaer 
- Afprøvning af materiale på 4 pilotskoler 
- Kommunikation, medejerskab og skalering 

 
Projektet er igangsat i aug 2021 og løber i en opstartsfase frem til årsskifte 2021/22. Herefter følger en 
analyse- og afprøvningsfase frem til marts 2023, som afsluttes med en konference marts 2023, hvor 
materialet lanceres. Herefter følger en monitoreringsfase, hvor materialet afprøves og projektets 
succeskriterier vurderes, frem til marts 2024.  
 
Styregruppen mødes kvartalsvist og orienteres om projektets forventede fremgang, mulige udfordringer eller 
ny viden der gør, at projektet skal korrigeres. Hertil deltager projektlederen.  
 
Projektgruppen driver projektet og udarbejder materiale i en løbende involverende proces med:  

- ca. 3 – 4 møder med forskere fra referencegruppe 1 
- ca. 3 møder med skolebestyrelsesmedlemmer fra referencegruppe 2 
- ca. 2- 3 møder der styrker materialet og sikrer en bred kommunikation og forståelse af projektet med 

interessentgruppen 
- en nærmere defineret møderække og dialog med pilotskoler og møder på pilotskolen – her særligt i 

analyse- og afprøvningsfasen.  
 

Budget for projektet: 
 I alt Finansieres 

af SoF Kbh 
Finansieres 
af BUU 

Projektmedarbejder (Skole og Forældre 
København) 

150.000 kr. 150.000 kr.  

Konsulenttimer til sparring og indsamling af 
viden og erfaringer i kommunen samt til 
beskrivelser af kvalitetsmæssig evidens ift. de 
udvalgte samarbejdsarenaer (medarbejder i BUF 
samt konsulenttimer fra DPU) 

140.000 kr.   120.000 kr.  

Frikøb af timer på skolerne 20.000 kr.  20.000 kr. 
Udgifter til projektgruppe 10.000 kr.   10.000 kr.  
Udgifter til lancering af materialet (print og 
konference) 

50.000 kr.   50.000 kr.  

I alt 350.000 kr.  150.000 kr. 200.000 kr.  
 
Skole og forældre København finansierer 150.000 kr. til projektet. Derudover er der fra Børne og 
Ungeudvalget bevilliget 100.000 kr. i 2022 og 100.000 kr. i 2023.  
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