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Rundt om 2017 – og velkommen til 2018 
 

I 2017 har vi sagt et vemodigt farvel til Jane Frimand, som leder af KKFO’en men også et glædeligt 

velkommen igen til Frank Lottenburger, der tidligere har været souchef i KKFO’en, og som nu er hjemme 

igen som leder af Gasværkstedet.  

 

I 2018 er der valg til Skolebestyrelsen, og mange af de ”gamle”, som har været med helt siden skolens 

start, har valgt at takke af! I har gjort en kæmpe indsats – både ved at sikre stabilitet, kontinuitet og 

videnoverdragelse i skolebestyrelsesarbejdet – ligesom at I også har ”opdraget” mange nye medlemmer 

igennem alle årene. 

 

Nu må der nye kræfter til. Derfor er det på tide at tænke over, om det er noget for dig at blive en del af den 

nye skolebestyrelse. I det følgende kan du læse om nogle af de ting, som Skolebestyrelsen har brugt tid på i 

det forgangne skoleår. 

 

Vi glæder os til at se dig den nye Skolebestyrelse! 

 

Med venlig hilsen  

Skolebestyrelsen
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Trivselspolitik og handleplan ved mobning 
 
Vi har i det sidste år arbejdet på at revidere vores trivselspolitik og handleplan ved mobning. 
Skolebestyrelsen har haft den opfattelse, at skolens trivselspolitik var fin, men at skolen laver så 
mange gode trivselsfremmende aktiviteter, som også burde være beskrevet i trivselspolitikken. 
Skolens handleplan ved mobning skulle helt klart revideres, da den ikke længere levede op til ny 
forskning indenfor mobning, som er gået fra et individorienteret syn, hvor man fokuserede på 
mobberen og mobbeofferet til i dag at se mobning som et resultat af uhensigtsmæssige 
gruppedynamikker.  
 
Da børneungdomsforvaltningen næsten samtidigt bad alle skoler i København om at give skolernes 
handleplan ved mobning et kvalitetstjek, kom bestyrelsens ønske på et godt tidspunkt. 
Mobbeforsker Helle Rabøl Hansen blev inviteret til at holde oplæg om den nye forskning og viden på 
området for hele skolens pædagogiske personale.  
 
Bestyrelsen valgte på et af kontaktforældremøderne at sætte trivsel på dagsordenen. 
Kontaktforældrene blev introduceret til den nye forskning på området, og forældrene drøftede 
herefter, hvordan de kan være med til at fremme trivsel og forebygge mobning blandt skolens elever. 
 
Et udvalg fra skolens ressourcecenter samt ledelse har arbejdet med at gennemgå trivselspolitikken 
og handleplanen ved mobning og revidere den. Det er blevet til et samlet nyt dokument. 
De ansatte i KKFO’en, lærerne i indskoling, mellemtrin og udskoling samt elevråd er kommet med 
input til dette dokument, og de har herudover drøftet, hvordan politikken bliver gjort levende og 
kendt af alle. 
 
Det endelige resultat af den nye trivselspolitik og handleplan ved mobning forventes at blive 
vedtaget på det sidste Skolebestyrelsesmøde i år (inden sommerferien). 
 

Forældrecaféerne i udskolingen døde –  
længe leve årgangsopdelte forældretemaaftener! 
 
Forældrecaféener blev lanceret for at imødekomme et ønske fra flere udskolingsforældre, som 
savnede et forum, hvor de på tværs af årgangene kunne mødes med hinanden uden for 
forældremøde-regi for at drøfte relevante emner som fx alkohol, trivsel, karakterfokus, netetik m.m. 
 
Idéen var, at møderne skulle drives af Skolebestyrelsen og forældre i fællesskab, men caféerne blev 
aldrig en succes, og efter flere møder med lavt fremmøde besluttede Skolebestyrelsen at nedlægge 
initiativet i sin nuværende form for i stedet at afløses af årgangsopdelte temamøder, som fremover 
arrangeres af skolen.  

 
Møderne vil blive annonceret på forældre-intra med tema, tid og sted, så hold godt øje!  
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Samarbejde mellem Skolebestyrelsen og kontaktforældrene 
 
For at få et større kendskab til, hvad der rør sig i forældregruppen, har vi i Skolebestyrelsen løbende 
arbejdet med kommunikation og dialog mellem skolebestyrelse og kontaktforældre.  
 
Vi har efterhånden fundet frem til en form, der indebærer fire årlige møder mellem Skolebestyrelsen 
og kontaktforældrene af to timers varighed. På Kontaktforældremøderne er der dels mulighed for at 
stille spørgsmål samt almindelig info dels har møderne et tema. De forskellige temaer er nogle som 
kontaktforældrene har budt ind med. Dette skoleår har temaerne bl.a. været “Trivsel/mobning” samt 
“Ny skole” og mødet i maj 2018 vil have temaet “Kropskultur” med en oplægsholder fra “Sex og 
samfund”.  
 
   

Hvad arbejder Skolebestyrelsen ellers med? 
 
Skolebestyrelsen afholder 10 møder om året a tre timers varighed ca. en gang om måneden. 
 
Udover forskellige principper og emner har Skolebestyrelsen andre områder, der løbende arbejdes 
med.  
 
En af de større områder er budget og regnskab. Ledelsen fremlægger løbende regnskaber og en gang 
om året skal budgettet godkendes. Det betyder at det er et område der har plads på flere 
skolebestyrelsesmøder i løbet af året.  
 
Den årlige kvalitetsrapport er også oppe på et bestyrelsesmøde, hvor der er mulighed for at stille 
spørgsmål og kommentere. Det gælder også trivselsmålingerne for både medarbejdere samt for elever 
på skoleniveau.  
 
På Gasværksvejens Skole er der løbende forskellige ansættelsessamtaler. Her har medlemmerne fra 
Skolebestyrelsen mulighed for at deltage. Dette foregår ikke på møderne, men løbende når der 
afholdes samtaler.  
 
Derudover har vi Skolebestyrelsen et tæt samarbejde med elevrådet, der også er repræsenteret på de 
fleste af skolebestyrelsesmøderne. I år har elevrådet bl.a. haft et ønske om at afprøve muligheder for 
at få en snackautomat.  
 
I et lidt større perspektiv vælger Skolebestyrelsen ofte også at give sit besyv med, når der er forskellige 
kommunale tiltag, der er sat til høring.  
 
Endelig er der også mulighed for at netværke og udveksle erfaringer på tværs af skoledistriktet med 
andre Skolebestyrelser på Vesterbro ved at deltage i de dialogmøder, som afholdes et par gange årligt. 
 
Også Børne- og Ungdomsforvaltningen afholder jævnligt gå-hjem-møder med forskellige emner, der 
berører hele skoleområdet, og hvor bestyrelserne inden for området (Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave) 
får lejlighed til at debattere og erfaringsudveksle med hinanden.  
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Udskudt klassedannelse 
 
Et af de principper Skolebestyrelsen har besluttet i det forløbne år er princippet om udskudt 
klassedannelse ved skolestart. Der har igennem de sidste par år været afprøvet forskellige modeller i 
børnehaveklasserne og på den baggrund har Skolebestyrelsen vedtaget princippet.  
Målet med udskudt klassedannelse er at danne klasser med fokus på årgangsfællesskabet og at det 
enkelte barn tilbydes så optimalt lærings- og socialt miljø som muligt.  
 
Skolen vil gerne lære børnene at kende og observere, hvordan de fungerer indbyrdes i et nyt 
skolemiljø, før de endelige klasser dannes, samtidigt med at vi ønsker at styrke fællesskabet på 
årgangen, så børnene får mange forskellige muligheder for sociale relationer og ikke kun orienterer sig 
mod egen klasse. 
 
Ved skolestart i august deles børnene i tre basishold med hver sin kontaktlærer. Hver dag begynder i 
dette basishold frem til den endelige klassedannelse som finder sted primo juni. Undervisningen 
organiseres i en varieret holdstørrelse – fra alle børn samlet i én gruppe til mindre grupper på 10-12 
børn. Børnehaveklasselederne har et tæt samarbejde om basisholdene og om årgangen som helhed. 
Forældremøder afvikles for hele årgangen samlet og der vælges 3-4 kontaktforældre som 
repræsenterer hele 0.årgang. 
 
Selve klassedannelsen sker i maj måned ud fra et princip om, at alle elever blandes og placeringen af 
børnene i de endelige klasser vil ske ud fra årgangsteamets opnåede viden om 
 

• den enkelte elev (sociale relationer, adfærd, læringsresurser, udfordringer, køn) 
• elevernes samspil med hinanden i sociale og faglige skolesammenhæng 
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Ny skole i Kødbyen - NSK 
 
Byggeudvalgsmøder 
Skolens ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse deltager i et byggeudvalg omkring planlægningen af 
den nye skole. 
 
På møderne informeres om projektet og processen herunder status fra afholdte arbejdsgruppemøder. 
Der er en god dialog på møderne om mange relevante emner og det færdige ideoplæg har været 
fremlagt og kommenteret.  
 
Byggeudvalget har som inspiration været på en fælles studietur til den nye arkitektonisk spændende 
Frederiksbjerg Skole i Aarhus midtby fra 2016, og til den pædagogisk ligesindede Buskelund Skolen i 
Silkeborg fra 2006.  
 
Arbejdsgruppemøder 
Ved udgangen af 2017 er der afholdt i alt 7 arbejdsgruppemøder om udvalgte emner i planlægningen 
af den nye skoles fysiske og pædagogiske rammer. På arbejdsgruppemøderne deltager relevante 
medarbejdere i forhold til emnerne som drøftes mere detaljeret i disse fagspecifikke fora. 
 
De første to arbejdsgruppemøder handlede om den overordnede tilgang til at planlægge en nye skole 
set fra to synsvinkler; udefra på byens og byggegrunden betingelser samt indefra på skolens og 
pædagogikkens betingelser. Analyser og diagrammer benyttes til at belyse hvilke funktionelle 
sammenhænge inde og ude som prioriteres højest. 
Øvrige møder har handlet om udeareal, idrætshal, indskoling-KKFO, madskole og mellemtrin med 
tilhørende fagområder. 
 
Der er afholdt 2 arbejdsgruppemøder i starten af 2018. Det ene handler om udskolingen og tilhørende 
fagområder. Det sidste arbejdsgruppemøde er en opsamling på funktioner og sammenhænge på 
skolen. 
 
Information om byggesagen, samt alle dokumenter vedrørende denne er tilgængelige på Skoleporten. 
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Evaluering af afgåede 9. klasser 
 
Det er andet år, at Skolebestyrelsen foretager en evaluering af den afgåede 9. årgang. Evalueringen 
fandt sted i oktober måned 2017 og blev facilliteret af dele af Skolebestyrelsen og foregik som en 
blanding af skriftlige og mundtlige input. 
 
Formålet med evalueringen er at blive klogere på, hvordan eleverne oplever de kompetencer, de har 
fået med sig fra Gasværkvejens Skole – set i et ”her og nu” perspektiv, hvilket for de fleste elever er 
efterskole eller gymnasie. 
 
På baggrund af elevernes input er målet også at overveje, som der er noget i skolens praksis, der kan 
tages op til revurdering i skolens respektive pædagogiske og faglige fora. 
 
Spørgsmålene blev stillet af bestyrelsen med inspiration fra skolens ledelse. Eleverne havde mulighed 
for på post-its at begrunde deres svar på en skala fra 1-5. Derudover fik eleverne mulighed for 
efterfølgende at uddybe deres svar mundtligt. Antallet af elever var ca. 20 
 
Spørgsmålene 
1. Hvad har du oplevet af at få med sig herfra som haft særlig positiv betydning? 
Udvalgte udsagn: 
”En meget stor venneskare”, ”viden og venner”, ”at være åben for at snakke med nye mennesker”, 
”Sociale kompetencer”, ”Engagement”, ”interesse for faglig viden”, ”selvfølgelig har jeg lært noget 
fagligt, men jeg synes helt klart at gassen er bedst til at forberede én socialt”, ”god til gruppearbejde, 
god til projektorienteret arbejde”, ”lytte til andres holdninger”, ”blevet god til at indgå i meningsfulde 
fællesskaber” 
 
2. Hvad har du manglet/savnet at få med herfra? 
Udvalgte udsagn: 
”Faglighed” (optræder mange gange), ”grundlæggende formler og bøjninger”, ”viden i dansk, 
samfundsfag og matematik”, ”gode karakterer”, ”lektieerfaring” (optræder en del gange), ”mere 
fagligt mere forberedelse til gymnasiet”. 
 
3. Hvordan ser du dine egne kompetencer i sammenligning med andre elever fra andre skoler? 
Udvalgte udsagn: 
”Hvis vi tager en blanding mellem fagligt og socialt. Fagligt er jeg ikke ligeså meget med som andre. 
Socialt er jeg fint med og gassen har hjulpet tror jeg”. ”Fagligt er vi lavere, men socialt er vi på niveau 
med de fleste efterskoleelever altså gode”, ”ligger på bredde med de andre, fagligt/socialt”, ”synes vi 
lærer en masse både fagligt og socialt”, ”vi har fokuseret mindre på udenadslære”, ”gas har forberedt 
os godt ift. det sociale og nogenlunde det faglige”. 

 
4. I hvilken grad oplever du, at din viden og kompetencer (fra GAS) har bidraget positivt til der hvor 

du er nu? 
Udvalgte kommentarer: 
”Mange faglige ting vi ikke har lært i sammen omfang som andre, men meget bedre til gruppearbejde 
end andre”, ”I min nye klasse bliver der forventet nogle ting som jeg ikke kan fagligt. Er dog ikke 
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bagud”, ”synes godt kunne have forberedt os mere på gym”, ”gym er meget anderledes end folkeskole 
– sociale kompetencer har klart bidraget positivt”. 
 
5. Hvordan oplever du din evne til at indgå i (mange) fællesskaber? 
Udvalgte kommentarer: 
”Deltager socialt, snakker meget, interesserer mig for andre personer”, ”skolen har været god til at 
forberede os på flere fællesskaber”, ”jeg føler at jeg er god til at snakke med mange”, ”føler mig meget 
udadvendt”, ”på gassen er man blandet 3 årgange og laver mange ting med en masse forskellige 
mennesker. Det kan både være fedt, men også hårdt”, ”jeg indgår i de fællesskaber jeg vil”, ”føler mig 
god til det, men kan blive bedre”. 
 
6. I hvilken grad oplever du at være god til at træffe velbegrundede valg? 
Udvalgte kommentarer: 
”tænker over hvad der bliver ændret, om hvordan man vil have det”, ”tager et valg, fortryder 
sjældent”, ”det er svært at vurdere for det kommer an på situationen”, ”jeg tænker at skolen har klædt 
os godt på i forhold til at træffe valg”. 
 
Konklusion 
Resultatet var som sidste år overvejende positivt. Det er desuden alment kendt at der er en 
overgangsproblematik mellem folkeskole og gymnasium.  
 
I Skolebestyrelsen diskuterede man, at det dog kunne det være interessant fremadrettet at få vendt 
oplevelsen blandt eleverne i retning af, at de ikke blot oplever at være klædt på til at indgå 
konstruktivt i diverse sociale fora, men også oplever sig klædt på til i højere grad at møde diverse 
ungdomsuddannelsers faglige krav.  
 
Resultatet er ligeledes blevet drøftet hos lærerne på årgangen, som især spørgsmålet omkring 
hvordan man kan arbejde med lektier i undervisningen gav anledning til overvejelser.  
 
Skolebestyrelsen, lærerne og ledelsen er enige om, at evaluering af afgåede 9. klasser giver et stort 
udbytte for alle parter, og det også fremover skal drives af skolebestyrelsen – blot på en fast dato i 
efteråret og efter samme metode, som er anvendt i år.  
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