
 
   

 
Spørgsmål om to-voksen-ordning i de mindste klasser 

 

Kære Sofie 

Du har den 23. maj 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om 
to-voksen-ordning i de mindste klasser: 

1. Kan der gives eksempler på 3-4 københavnske skoler, der i dag gør 

brug af to-voksen-undervisning i 0. og 1. klasser i dele af 

undervisningen afholdt inden for egen ramme? Der ønskes en kort 

beskrivelse af de pågældende undervisnings-setup. 

 

2. Kan der gives eksempler på 3-4 københavnske skoler, der i dag 

ikke har noget undervisning i 0.-1. klasse, der afholdes som to-

voksen-undervisning. 

 

Besvarelse 

Ad 1 
Alle folkeskoler i København gør brug af to-voksenundervisning i dele af 
undervisningen i både børnehaveklasse og første klasse. 
Her følger eksempler på, hvordan nogle skoler bruger to-
voksenundervisning: 
 
Brug af to-voksenundervisning til Co-Teaching 
På fx Valby skole, Langelinie skole, Gerbrand skolen og Sluseholmen 
skole arbejder man i indskolingen med to-voksenundervisning, hvor det 
i udvalgte lektioner er en lærer og pædagog, der underviser sammen 
efter metoden co-teaching. Læreren og pædagogen forbereder, 
gennemfører og evaluerer undervisningen sammen. Ligesom alt 
holddeling foregår varieret og med afsæt i elevernes faglige og sociale 
forudsætning for at deltage i undervisningen.  
 
Brug af to-voksenundervisning til tidlig læseindsats og 
udeundervisning 
På Guldberg Skole bruger de i 0. klasse to-voksenundervisning 7 timer 
pr. klasse pr. uge, når de arbejder med ”Skolen i Skoven”. De er som 
oftest ude af huset og arbejder med både natur og teknik samt 
matematik.  
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På 1. årgang bruger Guldberg Skole to-voksenundervisning 2 x 2 timer 
om ugen til en læseindsats ved navnet Guidet Reading. Her er hele 
årgangen inddelt i forskellige hold, med udgangspunkt i den enkelte 
elevs faglige niveau. De tilrettelægger ligeledes deres to-
voksenundervisning efter principperne i Co-teaching, så der er 
tydelighed omkring de voksnes roller og ansvar, når de underviser 
sammen.   
 
Brug af to-voksenundervisning i udeskole og pædagogiske pauser 
På Tove Ditlevsen Skole benytter de også to-voksenundervisning. 
Pædagogerne fra KKFO’en er med i 12 lektioner ugentligt i skolen i 
indskolingen. Skolepædagogerne er bl.a. med, når der en dag om ugen 
er udeskole, hvor klasserne er ude af huset. De laver desuden forskellige 
pædagogiske værksteder i frikvarteret, når klassernes lærere afholder 
deres pause.  
 
Ad2 
Alle skoler benytter sig af to-voksenundervisning. Det har ikke været 
muligt at finde en skole i København, som ikke benytter to-
voksenundervisning i enten 0. eller 1.klasse.  
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