
 
   

 

 

Indsatsen En god skole for alle  

 

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) orienteres med dette 

notat om, at Vesterbro Ny Skole (VNS) indgår i et 

samarbejde med PH.d. og skoleforsker Louise Klinge 

og konsulentfirmaet Eduk om projektet En god skole 

for alle.  

 

Målet med projektet er at bidrage til 

videreudviklingen af VNS med afsæt i 

tværvidenskabelig forskning om børns læring og 

trivsel samt sundt og engagerende arbejdsmiljø for 

skolens fagprofessionelle. Projektet vil samtidig 

synliggøre, hvordan forskningsbaseret viden kan 

realiseres i en almindelig folkeskole og på den måde 

tjene som inspiration til positiv videreudvikling 

af folkeskolen som sådan. 

 

Deltagelse i forløbet vil styrke medarbejdernes 

relationskompetence og mulighederne for at omsætte 

kompetencerne til en konkret praksis, der fx vil 

understøtte de igangværende indsatser i Plads til 

Forskellighed, overgang til ungdomsuddannelse og 

lignende. Projektet gennemføres indenfor den 

eksisterende lovgivning og de gældende politiske 

beslutninger. 

 

I projektet skal VNS udvikles til at blive en skole, 

der imødekommer de seks specifikke behov, som alle 

børn, ifølge Louise Klinges forskning, skal have 

tilgodeset for at trives og udvikle sig alsidigt. 

Det drejer sig bl.a. om behovet for tryghed, 

samhørighed mm.  

 

Den forskningsmæssige baggrund for projektet peger 

på projektbaseret læring og leg som metoder, der er 

særligt velegnede til at understøtte elevernes 

behov, men det fremhæves, at et væld af pædagogiske 
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og didaktiske metoder kan bidrage til at understøtte 

flere af behovene, hvormed lærerne vil opleve en høj 

grad af professionel dømmekraft og metodefrihed, 

hvilket tænkes at øge deres arbejdsglæde og 

engagement.   

 

 

Skolens medarbejdere skal gennemgå 

kompetenceudvikling indenfor: relations kompetent 

praksis, projektbaseret læring, fokus på de fysiske 

rammer, motion som en fast del af skolehverdagen, 

fokus på mere plads til leg, mulighed for 

aldersintegration, plads til interessetid og 

demokratisk dialog og udfasning af karaktergivning.  

 

Eduk søger om fondsstøtte til projektet, og en 

mindre del finansieres af skolen og bufferpuljen i 

området. Hvis der ikke opnås fondsstøtte udfases 

projektet efter første år. 

 

Tidsplan 

Efteruddannelsesforløbet iværksættes i august 2022 

og fortsætter frem til juni 2025, hvorefter der er 

fokus på indfasning og forankring fra 2025-2027. BUU 

inviteres til at se VNS’ arbejde med projektet, hvis 
der er interesse for det.  
 


