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Vedr. høringssvar – Forslag til faglig udmøntning af Folkeskolereformen 

Som selvejende fond under Københavns kommune, som har til formål at udvikle de bedst mulige 

vilkår for eliteidrætten, støtter Team Copenhagen op om udmøntningen af Folkeskolereformen i 

København. 

Derfor er vi ligeledes glade for, at Folkeskolereformen blandt andet lægger op til forbedrede 

muligheder for at styrke fagligheden gennem øget fokus på motorik, mere bevægelse samt 

lovliggørelsen af idrætsklasser for talentfulde idrætsudøvere i udskolingsklasser. 

Team Copenhagen ser positivt på mulighederne for at deltage i samarbejde omkring 

idrætsfolkeskolernes idrætsklasser og spor, men ligeledes i arbejdet og forpligtelsen om at 

videndele, medvirke til at kommunens øvrige skoler kan få glæde af viden og erfaringer fra 

idrætsskolerne, samt at flere skoler kan oprette idrætsklasser, såfremt de er interesserede i dette. 

Selvom vi ser den formodede øgede aktivitet i folkeskole regi som positiv for børn og unge, ser vi 

potentielt en problemstilling i forbindelse med faciliteter. Københavns Kommune har allerede nu 

mangel på faciliteter, og den forlængede skoledag og nye aktivitetstimer, vil sandsynligvis påvirke 

foreningernes brug af faciliteter i de tidlige eftermiddagstimer i haller op på skoler negativt. Vi 

håber derfor, at kommunen vil være opmærksom på løsninger på facilitetsområdet. 

Det seneste år har Team Copenhagen haft særligt fokus på at styrke området omkring 

idrætsfolkeskoler, Team Copenhagen Eliteidrætsakademi (samarbejde med ungdomsuddannelser) 

samt Team Copenhagen eliteidrætsnetværk (netværk eliteidrætsklubber i København). 

Team Copenhagen har deltaget i styregruppen om etableringen idrætsskole på Nørre Fælled 

Skole og erfaringerne herfra viser, at det er væsentligt at være repræsenteret, når nye 

samarbejder mellem forskellige arenaer skal etableres. Dette område, mener vi, kan og bør styrkes 

i forbindelse med idrætsfolkeskolerne, da det vil forbedre de involverede elevers 

overgangsproblematikker til ungdomsuddannelserne. Et område, der lige nu varetages af Team 

Copenhagen Eliteidrætsakademi. Det er Team Copenhagens ønske at skabe en københavnsk 

uddannelsesstreng for talentfulde idrætsudøvere, fra folkeskole til ungdomsuddannelse og gerne 

skridtet videre til videregående uddannelse eller job. 

Team Copenhagen medvirker således gerne til at formidle kvalificerede samarbejder mellem 

foreninger og skoler, bidrager gerne til at kvalificere arbejdet i skolebestyrelser, styregrupper eller 

projektgrupper – dels med henblik på at skabe sammenhængende idrætstilbud for talenter i både 

folkeskole og på ungdomsuddannelse, men ligeledes med henblik på at skabe fokus på læring i 

samarbejder mellem foreninger og folkeskoler i Københavns Kommune. 

 


