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Brug Folkeskolen arbejder aktivt for at den lokale folkeskole skal være københavnske forældres 
naturlige førstevalg, ved at fremme en mangfoldig elevsammensætning på alle folkeskoler i 
København. Det gør vi ved at rekruttere flere forældre til at vælge deres lokale folkeskole og ved 
at arbejde på bæredygtige løsninger der kan fremme fastholdelsen på skolerne. Brug Folkeskolen 
støtter op om overgangen fra fritidshjem til KKFO, da det giver et tættere samarbejde mellem 
skolen og KKFO’ en (sammenlignet med fritidshjem), men har nogle bemærkninger i forhold til 
overgangen og den nye struktur.  
 
KKFO’ en er det første møde med skolen 
I forhold til de så kaldte maj-børn og deres forældre, der i opstarten i fritidshjemmet har det første 
møde med skolemiljøet, ser Brug Folkeskolen positivt på en overgang til KKFO. Brug Folkeskolen 
opfordrer til et tæt samarbejde om de børn og deres forældre, der går fra børnehave til 
fritidshjem i maj måned. Der er gode potentialer i KKFO og det samarbejde der kan skabes om en 
god overgang fra børnehave til fritidsordning. Der bør være særlig fokus på at fortsætte det gode 
arbejde børnehaverne gør for at forberede børnene og forældrene på skolestarten. Det handler 
dels om at skabe gode relationer mellem børnene, forældre og personale og at skabe trygge 
rammer, der forbereder børnene på deres nye hverdag i skolen. I denne periode får forældrene 
deres første rigtige indtryk af skolen, for selv om fritidshjemmet ikke er skole, bliver det stærkt 
forbundet med barnets skolestart. Derfor er opstarten i fritidsordning yderst vigtig for en god 
overgang fra børnehave til skole, og skal prioriteres højt når fritidshjem overgår til KKFO.  
 
Pædagogernes og lærernes kendskab til hele dagen 
På mangfoldige skoler, som Brug Folkeskolen samarbejder med, har fritidstilbuddet en vigtig 
funktion for de udsatte børn. Relationerne til pædagogerne og aktiviteterne i fritidshjemmet er 
særligt vigtige for disse børn, der har brug for meningsfulde relationer, fællesskaber og aktiviteter 
efter skole. Ved en omlægning til KKFO deltager pædagogerne og får bedre indblik i skoledagen, 
og kender derfor de udfordringer børnene har haft i skolen. Omvendt får lærerne og ledelsen også 
viden om pædagogernes arbejde og et indblik i hvordan børnene trives efter skole. Det fælles 
børnesyn som skolen og KKFO’ en skal udvikle sammen, samt de gode overgange på tværs af skole 
og KKFO, er vigtige på for især børn i udsatte positioner. For Brug Folkeskolen er det vigtigt at 
samarbejdet mellem skole og fritidshjem bliver styrket for alle børns skyld.  
 
Styrket forældresamarbejde 
Det er positivt at samarbejdet mellem forældrerådet i KKFO’ en og skolebestyrelsen bliver 
stærkere end nu, i en organisering, hvor forældrerådet er tilknyttet til skolebestyrelsen og ikke en 
“fjern” klyngebestyrelse. Det skaber mere direkte indflydelse og en større nærhed. Derudover er 
det også positivt at forældrerådet får mere medbestemmelse end de har haft i fritidshjemmene, 
for eksempel ved ansættelse af nye medarbejdere. 
 
Integreret overbygning 
På grund af 1:1-organisering af fritidsområdet er der foreslået at muligheden afskaffes for at 
udvide KKFO’ en til også at rumme klubtilbud fra 4. til 9. klasse. For Brug Folkeskolen giver denne 
afskaffelse anledning til at samarbejdet mellem folkeskolerne og fritidsklubberne gentænkes og 
styrkes. Efter skolernes genåbning efter corona-nedlukningen, har klubbernes personale arbejdet 
på skolerne, hvilket både skole og klub har fået glæde af. Klubbens personale har lært børnene at 
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kende i en skolekontekst og lærerne og skolens ledelse har fået viden om klubbens arbejde. På 
samme måde som med fritidsordningen for børn i 0.-3. klasse er det relevant at samarbejde om de 
ældre børns trivsel i løbet af hele dagen. I Brug Folkeskolens arbejde med fastholdelse af elever på 
skoler i de udsatte områder, oplever især de ressourcestærke forældre klubtilbuddet i bydelen 
som en vigtig del af skolens fortælling om et attraktivt fritidsliv i forhold til elevernes trivsel og for 
at undgå udsivning. Når elever på skolerne i udsatte områder begynder at bruge klubtilbud i mere 
ressourcestærke bydele, er det ikke langt fra et skoleskift. Et styrket samarbejde mellem skole og 
klubtilbud, ville være en mulighed for at klubben kunne bruge skolernes faglokaler (fx sløjd-, 
billedkunst-, musik- og håndværk og designlokalerne) og idrætsfaciliteter efter skole samt at 
klubbernes pædagoger blev en del af skolerne. Her opfordrer Brug Folkeskolen til en nytænkning 
af klubtilbuddet, ikke mindst i forhold til at fastholde de ressourcestærke familier i folkeskolen, 
men også i forhold til det kriminalpræventive arbejde, herunder henholdsvis skolens og klubbens 
mulighed for at følge de store elevers generelle trivsel, sundhed og faglighed. 
 
 


