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Evalueringens formål og centrale 
spørgsmål 

 

 
Denne evaluering gør status på Amager Fælled Skoles udvikling fra skolen blev 

udpeget til at være sundhedspædagogisk profilskole i løbet af år 2009 til nu, juni 

2013. Formålet med evalueringen er, at de indhentede erfaringer skal kunne bru-

ges af Københavns Kommune i det videre arbejde med sundhedsfremme på kom-

munens skoler og i kommunens arbejde med andre profilskoler. Endvidere er det 

formålet, at evalueringen skal kunne bruges i skolens videre arbejde med at frem-

me sundhed for skolens elever. Rapporten markerer samtidig en afslutning på 

samarbejdet mellem Amager Fælled Skole og Professionshøjskolen Metropol. 

Målgruppen for rapporten er primært Københavns Kommune, Amager Fælled Sko-

le og forældrene. Men rapporten vil blive offentligt tilgængelig, og vil derfor også 

kunne vise sig nyttig for andre skoler, der vil starte et profilskoleprojekt op, for po-

tentielle ansøgere til ledige stillinger på skolen og evt. kommende forældre, samt i 

det helt taget for personer, der interesserer sig for sundhed og skolevæsen.    

 

Evalueringen er lærings- og forbedringsorienteret, dvs. det i mindre grad er målop-

fyldelse, der er fokus på, og i højere grad, hvad skolens aktører har lært af at være 

sundhedspædagogisk profilskole, samt hvordan skolen og Københavns Kommune 

kan gøre det bedre fremover – både på skolen selv og på andre skoler i kommu-

nen. Dermed har evalueringen fokus på, at den skal være relevant for skolen og for 

kommunen. På den baggrund søger evalueringen svar på følgende spørgsmål:   

 

1. Hvordan kommer det til udtryk, at Amager Fælled Skole har skabt en fælles 

tilgang til den sundhedspædagogiske profil? 

2. Hvad karakteriserer den udvikling, der har fundet sted på Amager Fælled Sko-

le for at fremme sundhed i den 3½-årige periode, der er gået fra, at skolen blev 

udnævnt til at være sundhedspædagogisk profilskole ultimo 2009 til i dag, me-

dio 2013? Besvarelsen indeholder eksempler på sundhedsfremmende tiltag, 

der er blevet iværksat i den tid, skolen hidtil har været profilskole. 

3. Hvordan kan skolens erfaringer som sundhedspædagogisk profilskole bruges 

af andre skoler og institutioner i Københavns Kommune?  

 

Evalueringen skal kunne bruges af interessenterne, som primært er Københavns 

Kommune og Amager Fælled Skole. Da der er større mulighed for, at rapportens 

resultater vil blive anvendt, hvis interessenterne er inddraget, er arbejdet med eva-

lueringen foregået i et nært samarbejde mellem Amager Fælled Skole (skoleleder 

Yasar Cakmak, lærer og sundhedsvejleder Vivi Chanette Nielsen, afdelingsleder 

(Anne) Merete Jensen), Københavns Kommune (pædagogisk konsulent i Børne- 

og Ungdomsforvaltningen Lars Theilgaard, projektleder i Folkesundhed Køben-
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havn Eva Elkjær) og Professionshøjskolen Metropol (udviklingskonsulenterne 

Charlotte Siiger og Lis Lak Risager). Charlotte Siiger og Lis Lak Risager har været 

penneførere, men alle har bidraget med materiale og tekstskrivning. Rapportens 

bidragydere har alle siddet i Amager Fælled Skoles styregruppe for den sundheds-

pædagogiske profil gennem de sidste 3½ år. Evalueringen skal dermed ses som 

en form for selvevaluering. Reelt har styregruppen dog fungeret som en blanding af 

dét, man i projektsprog kalder en projektgruppe, og en egentlig styregruppe. Grup-

pen kalder sig i denne rapport for ’projektgruppe’, idet denne betegnelse er mere 

dækkende end 'styregruppe' for det arbejde, der er lavet her.   

Datamateriale  

Den viden og de erfaringer, som evalueringen præsenterer, bygger på en kombina-

tion af kvalitative og kvantitative metoder. Den kvalitative del inddrager tre perspek-

tiver: lærernes, forældrenes og elevernes. De bygger dels på Metropol-

konsulenternes og den øvrige projektgruppes arbejde med at følge skolen i 3½ år 

og dels på fem interviews foretaget af projektgruppens Metropol-konsulenter. En-

delig bygger den på drøftelser i projektgruppen og på skriftlige situationsbeskrivel-

ser udfærdiget til formålet af lærere. Interviewene var semistrukturerede. Tre inter-

views var med forældre. Ved to af disse deltog deres barn delvis i interviewet. To 

interviews var gruppeinterviews af hhv. lærere (fire personer) og elevrådsmedlem-

mer (syv personer). Interviewene var af meget varierende længde: det korteste tog 

godt 10 minutter; det længste godt en time. Interviewene er transskriberede, og 

interviewpersonerne optræder under pseudonymer.  

 

Derudover analyserer evalueringen, hvordan den sundhedspædagogiske profil 

kommer til udtryk i forskelligt skriftligt og digitalt materiale, hvoraf noget er kvantita-

tivt (fx københavnske folkeskolers sundhed (=Københavnerbarometeret)), en triv-

selsundersøgelse (Trivselsundersøgelsen 2013) og skolens egne registrerede 

aktiviteter, og andet er kvalitativt (fx bacheloropgaver fra Professionshøjskolen 

Metropol). Data fra disse forskellige slags materiale sammenlignes med data fra 

interviews. Men inden rapporten går til analysen er der et baggrundsafsnit om 

Amager Fælled Skole og profilskolefænomenet. Dernæst er rapporten bygget op i 

tre dele, hvor hver del svarer på et af evalueringens tre spørgsmål: Del 1 (Sund-

hedsbegrebet i teori og praksis) svarer på det første spørgsmål, del 2 (Forandrin-

ger hen imod en sundhedspædagogisk profil) på det andet spørgsmål og endelig 

svarer del 3 (Anbefalinger) på det sidste spørgsmål.  
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Baggrund 
 

Præsentation af Amager Fælled Skole 

Amager Fælled Skole er en folkeskole i Københavns Kommune. Skolen ligger 

på Sundholmsvej 2a, 2300 København S. Skolen har klasser fra 0. til 9. Efter en 

turbulent periode i en årrække med negativ omdømme og faldende elevtal oplever 

skolen i dag fremgang på flere områder og tiltrækker flere og flere distriktsforældre. 

Skolen oplever stigende elevtal og ændret elevsammensætning i indskolingen med 

hensyn til etnisk og social baggrund, hvor skolen i løbet af få år er gået fra to til fire 

børnehaveklasser og skal for første gang i flere år starte fire 1. klasser i skoleåret 

2013-14, hvor der er indskrevet 605 elever. Ligesom elevtallet er antallet af pæda-

gogisk personale også stigende, og efter sommerferien har skolen ca. 45 pædago-

giske medarbejdere i alt. Der er knyttet fire fritidshjem til skolen. Skolens indsats-

områder er Faglighed, Trivsel og Attraktiv Skole.   

Hvad er en profilskole?  

En profilskole er en folkeskole, der har fokus på et væsentligt fagområde, som den 

specialiserer sig i og udvikler. Skolen fremhæver og dyrker en særlig faglighed, 

som skal give alle – elever, lærere og forældre – et fagligt løft og øgede handle-

kompetencer inden for det område, skolen har som sin profil. Takket være profilen 

har elever, lærere og forældre noget at samles om - et fælles projekt som skal 

skabe begejstring og engagement i hverdagen. Profilskolen fungerer også som et 

flagskib for de øvrige skoler i kommunen. Det sker bl.a. ved, at lærere og elever 

opsamler viden og erfaringer, og at denne viden og erfaring deles med kommu-

nens øvrige skoler via oplæg, rapporter og andre former for formidling. For yderli-

gere oplysninger om Københavns Kommunes profilskoler henvises til:  
http://subsite.kk.dk/sitecore/content/subsites/profilskoler/subsitefrontpage.aspx      

        

Hvad er en sundhedspædagogisk profilskole? 

Et springende punkt i arbejdet med sundhedspædagogik er, at den er mere prak-

sisorienteret end almenpædagogikken.  Den indeholder et krav om, at folk (her 

eleverne) skal overføre det, de ved, til det, de gør, hvorimod man inden for andre 

pædagogiske områder primært sigter mod vidensformidling (Mach-Zagal og 

Saugstad 2009, 33). Som det skal vise sig senere i rapporten, er det kendetegnen-

de for Amager Fælled Skoles arbejde med sundhed, at de steder hvor praksisdi-

https://webmail.phmetropol.dk/owa/redir.aspx?C=aERfwb8lWEuLS120v30BpmednyXJRtAIgez2Cw5znrcBFHByO5f6RJ4Oh_aa5fz0gAN8NWdlUHk.&URL=http%3a%2f%2fsubsite.kk.dk%2fsitecore%2fcontent%2fsubsites%2fprofilskoler%2fsubsitefrontpage.aspx
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mensionen er stærkest i det daglige arbejde på skolen, også er dér, hvor den 

sundhedspædagogiske læring står stærkest.  

 

Der er flere grunde til, at det netop er sundhed, som Amager Fælled Skole har 

valgt. For det første er det en rigtig god investering at give børn og unge sunde 

vaner, som de kan tage med sig ind i voksentilværelsen. På den måde er skolen 

med til at løfte en væsentlig samfundsopgave med at forbedre sundheden i befolk-

ningen som helhed. For det andet har en forbedring af børn og unges sundhed en 

positiv afsmitning på deres trivsel og læringspotentiale: Sunde børn har det bedre, 

og de lærer mere. For det tredje egner sundhed sig godt til at blive integreret i stort 

set alle skolens fag, og dermed til at blive en naturlig del af skolens hverdagsliv. 

Endelig – for det fjerde – er sundhed en profil, der appellerer bredt til forskellige 

socioøkonomiske og etniske grupper.  

  

Skoleleder Yasar Cakmaks udsagn om den sundhedspædagogiske profil er meget 

rammende:    

 

Vi skal bruge vores sundhedsprofil til at skabe sammenhæng mellem det prakti-

ske og det faglige. Vi skal tænke sundhedsdimensionen ind i alle skolens fag og 

hele det praktiske liv. Empiriske undersøgelser viser fx, at der er en positiv 

sammenhæng mellem sundhed bredt og elevernes indlæring, trivsel, motivation 

og koncentration. Kvaliteten bliver højere, når der er sammenhæng mellem fa-

gene, og når børnene får lov at omsætte det, de lærer i teorien, til praksis. Her 

er sundhedsprofilen og madskolen genial, fordi så mange fag kan indgå. 

 



 

 

8 

 

  

Del 1: Sundhedsbegrebet i teori  
og praksis 

 

Hvordan kommer det til udtryk, at Amager Fælled Skole har skabt en fælles tilgang 

til den sundhedspædagogiske profil? 

 

Dette afsnit besvarer spørgsmålet ovenfor ved at sammenligne forholdet mellem – 

på den ene side – det brede sundhedsbegreb, sådan som Amager Fælled skole 

definerer det i sine officielle dokumenter (fx på hjemmesiden) og – på den anden 

side – skolens daglige arbejde med sundhed. Dette ud fra, at Amager Fælled Skole 

har hentet sin definition på sundhed i Faghæfte 21. Faghæfte 21 er en del af Un-

dervisningsministeriets Fælles Mål 2009. Det er på en og samme tid en formåls- og 

målbeskrivelse og en vejledning i folkeskolens undervisning i emnerne Sundheds- 

og seksualundervisning samt Familiekundskab. Faghæftet er udarbejdet af Under-

visningsministeriet. Det lægger op til, at der ikke skal undervises selvstændigt i 

emnerne sundheds- og seksualundervisning samt familieundervisning, men at 

disse indgår som del af undervisningen i de obligatoriske fag (Fælles Mål 2009). 

Faghæftet foreslår endvidere en række fag, hvor undervisning i sundhed, seksuali-

tet og familiekundskab kunne indgå: naturfag, historie, dansk, idræt, kristendoms-

kundskab, hjemkundskab og samfundsfag. På Amager Fælled Skole bliver Fag-

hæfte 21 brugt som ramme for undervisningen i alle fag og andre undervisningsak-

tiviteter.  

 

Faghæfte 21 foreslår, at undervisningen baserer sig på et positivt sundhedsbe-

greb, der ligger på linje med WHO’s definition. Heri ligger, at sundhed ikke kun er 

fravær af sygdom, men at også spørgsmål om livskvalitet og velvære i fysisk, psy-

kisk og social forstand har betydning (Fælles Mål 2009:16, WHO). Amager Fælled 

Skole har taget dette forslag til sig. Skolens officielle definition er, at sund mad og 

motion er vigtig for den enkeltes sundhed, hvorfor sund mad og motion er vigtige 

elementer i dens sundhedsprofil. Faghæfte 21 anbefaler, at man i udstrakt grad 

inddrager eleverne i processen med at definere, hvad sundhed betyder netop for 

dem, netop for denne skole. Med udgangspunkt i elevernes egne visioner bliver 

sundhed således også til inklusion og social anerkendelse, der har relevans for alle 

på skolen. Amager Fælled Skole er meget bevidst om, at sundhed – i tråd med 

WHO’s definition – også er et spørgsmål om livskvalitet.   

 

På Amager Fælled Skole har inklusion og social anerkendelse ligeledes fra starten 

været kædet sammen med begrebet sundhed. 

 

Data fra interviewene viser, at der er stor overensstemmelse mellem Faghæfte 

21/Amager Fælled Skoles definition på sundhed, sådan som den er formuleret på 

skrift, og den måde interviewpersonerne opfatter sundhed på. Der er ikke den store 

forskel på opfattelserne af sundhed, hvad enten det er eleverne, lærerne eller for-
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ældrene, der udtaler sig – de ligger på linje. Elever, lærere og forældre ligger også 

på linje, hvad angår, at de primært forbinder sundhed med mad og motion. I første 

omgang er det altså ikke trivsel, medbestemmelse og deltagelse, der bliver nævnt 

som elementer i dét at være sund. Men når interviewpersonerne bliver spurgt mere 

direkte til værdier som trivsel og medbestemmelse, kommer de frem som vigtige 

elementer i at være en god skole. Nedenfor følger en analyse, der primært bygger 

på data fra interviews og deltagerobservationer. Analysen er inddelt i temaerne: 

mad, fysisk aktivitet og trivsel. 

Mad 

Amager Fælled Skole er en af de første madskoler i København. Her er mad, 

maddannelse og sundhed en central og integreret del af hverdagen. Eleverne på 

skolen deltager aktivt i køkkenarbejdet. Teams på ca. 4-6 elever arbejder på skift 

med i køkkenet, og det er også deres opgave at fortælle de andre børn om dagens 

mad og opfordre dem til at prøve noget nyt. Madskolen fylder meget i skolens iden-

titet som sundhedspædagogisk profilskole og i undervisningen i hjemkundskab i 7. 

klasse (se skolens mad og måltidspolitik i bilag 1). Til illustration fortæller en mor:  

 
Hvis man skal tænke i forhold til sundhedsprofilskolen, så er det madskolen, der 
bærer en rigtig stor del af det. Tænker jeg. Fordi det er her eleverne spiser og får 
maden. Og nogle elever lærer noget om, hvordan man laver sund mad. Så jeg 
tænker, at meget af det foregår i madskolen. 

 

At spise sundt handler ifølge vores interviewpersoner om at spise grøntsager og at 

få (sund) morgenmad, og om at smage på forskellige slags mad. En kombination af 

spaghetti med kødsovs, salat med blandede grøntsager og frugt er sundt. Men en 

portion spaghetti med kødsovs, der måske er større end kroppen har brug for, 

uden at spise grøntsager og frugt ved siden af, er knap så sundt. Det handler end-

videre om, at undgå al for meget slik, hvidt brød og sodavand. Kommer man på 

besøg i madskolen ved frokosttid vil man se, at der er et rigt udbud af grøntsager, 

frugt, fiberrigt brød, lidt kød eller fisk, ris, pasta, kartofler etc. Madskolen er indrettet 

med et køkken og en kantine. Den fungerer sådan, at elever fra 4. klasse og opef-

ter kommer derned i en uge, hvor de er med til at lave maden og stille den frem på 

borde. Ved frokosttid kommer de øvrige klasser så ned i madskolen med deres 

lærer, og de elever, der er med i madskolen, kommer med deres tallerkener og 

henter maden. Derudover har 4.-7. klasse deres obligatoriske hjemkundskabsun-

dervisning i madskolen. Maden virker indbydende – der er kælet for æstetikken, 

hvilket fx viser sig i sådan en lille detalje, som at de elever, der arbejder i køkkenet, 

får at vide, at et salatblad skal vende med den blanke side op ad, da det ser pæ-

nest ud.  

 

I interviewet med elevrådsmedlemmerne bliver de spurgt, hvordan de ser på Ama-

ger Fælled Skole som sundhedsskole. Der falder følgende bemærkninger, som 

understøtter, at skolens profil centrerer sig om mad og madskolen:  
 
Thor: Det er godt så vi ikke spiser for usundt og bliver for tykke. Så vi holder 
energien.  
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Interviewer: Har det meget med mad at gøre? 
Freja: Ja, vores fokus har meget med mad at gøre, selvom det også er bevæ-
gelse. Vi bliver også undervist ovre i madskolen. 

 

Disse udsagn bekræftes af, at elevrådsmedlemmet Simon siger, at hvis nogen 

spurgte, hvad han synes om skolen, så er madskolen nok det første, han ville 

nævne. Først derefter ville han sige, at skolen er sundhedsprofilskole.  

 

Set fra lærernes perspektiv er sund mad, herunder morgenmad, med til at fremme 

læringsprocessen. En af lærerne fortæller eksempelvis, at han sagtens kan mær-

ke, at de elever, der spiser i madskolen, og dermed får sund mad, er mere koncen-

trerede i undervisningen, end dem, der ikke spiser i madskolen. Han fortæller også, 

at det kan være vanskeligt at holde øje med, om eleverne nu rent faktisk spiser 

varieret, når de er i madskolen – det er der for mange elever til. Han kan også for-

tælle, at enkelte af hans kolleger ikke er så glade for at gå i madskolen med deres 

klasser, fordi de oplever det som uoverskueligt i sammenligning med at spise i 

klassen.  

 

Ovenstående bliver afhjulpet ved, at skolens madkoordinator og sundhedsvejleder 

(som er en og samme person, Vivi Chanette Nielsen) bevaret overblikket og ”ken-

der alle skolens børn og ved, hvad de spiser”. Man skal tilmelde sig madskolen, og 

den koster 17 kr. om dagen (i skrivende stund, juni 2013). Prisen afskrækker tilsy-

neladende ikke særlig mange fra at bruge madskolen – det er i hvert fald det ind-

tryk, som interviewpersonerne efterlader. Morgenmaden er gratis. Her står menuen 

eksempelvis på havregrød (evt. med kanel), æbler skåret i både, gulerødder skåret 

i stænger, ristet brød, smør og friskost. Der serveres kun morgenmad i perioder – 

ikke hele året rundt.  

 

Men madskolen handler ikke kun om, at eleverne skal få indarbejdet sundere kost-

vaner; dens succes skyldes i ligeså høj grad, at den er et samlingspunkt i skolens 

sociale liv.  ’Alle’ er velkomne i madskolen: Elever, forældre, lærere og besøgende 

udefra dukker op i madskolens kantinedel og bruger madskolen som mødested 

eller blot til at hænge ud og snakke. Det har været tydeligt for Metropol-

konsulenterne under deres deltagerobservation og i det hele taget i de år, hvor de 

har fulgt skolen. Den centrale rolle, madskolen spiller, understreges yderligere ved, 

at den på skolen ofte omtales som skolens ’hjerte’. Selv elevrådsmedlemmerne 

refererede til madskolen som ’hjertet’, da de blev interviewede. Fx siger Freja: 

”[Madskolen] er helt sikkert skolens hjerte, fordi der sker altid noget, og det er rart 

at komme derned og snakke”. Simon supplerer: ”Selvfølgelig er det hårdt når man 

skal lave noget, men jeg synes, dem dernede de tager sig tid til, at man føler sig 

velkommen”.  

Fysisk aktivitet 

Når interviewpersonerne blev spurgt om, hvordan fysisk aktivitet indgår i skolens 

praksis, falder det dem først for at nævne idrætstimerne og de tilbagevendende 

årlige sportsbegivenheder. Sportsbegivenhederne kan enten være ’udefrakom-

mende’ initiativer, såsom skolernes motionsdag, eller ’indefrakommende’, fx en 
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fodboldturnering, som elevrådet er med til at arrangere hvert år eller en årlig ba-

sketballturnering. Skolens idrætssektion får mange rosende ord med på vejen af de 

interviewede lærere, hvoraf ingen selv var idrætslærere. De rosende ord går ikke 

kun på idrætstimer på skolen, hvor idrætslærerne ifølge deres interviewede kolle-

ger er gode til at variere undervisningen, men også på samarbejdet med andre 

skoler. En lærer, Irene, der ikke selv er idrætslærer, fortæller, at der foregår rigtig 

mange idrætsaktiviteter:  
 

Jeg synes, vores idrætssektion altid har været utrolig udadsøgende. De har 
sørget for at børnene prøver rigtig, rigtig mange forskellige ting. Bl.a. har jeg 

været med nogle klasser til Amager, hvor de [..] spillede volley en hel dag. […]. 

Børnene får en oplevelse ud af det [….]. DGI byen er også flittigt brugt, ved jeg. 
Vi har haft nogle af sted til zumba […]. Der bliver prøvet nogle forskellige ting af, 
og det synes jeg, idrætslærerne altid har været gode til. 

 

Udover at citatet peger på, at der laves mange forskellige slags idrætsarrangemen-

ter, så afspejler det også, at det er vigtigt, at eleverne skal ’have oplevelser’. At 

give eleverne oplevelser er i det hele taget en prioritet fra skolens side, der også 

viser sig ved, at maden i madskolen skal være varietet, og ved at skolen arrangerer 

koloniophold og andre typer af udflugter. Bestræbelserne på at give eleverne ople-

velser begrundes fra lærernes side med, at der er en del af skolens elever, der ikke 

har været meget ude at rejse, og at de derfor skal gives mulighed for at opleve 

andre ting end deres nabokvarter og hverdagens rutiner og opbygge relationer til 

andre verdener.  

 

Tanken i Faghæfte 21 er imidlertid, at fysisk aktivitet ikke kun skal foregå i idræts-

timerne. Det skal integreres i undervisningen, og det skal understøttes aktivt i fri-

kvartererne. For undervisningens vedkommende kan det dreje sig om at indlægge 

nogle minutters fysisk bevægelse midt i en dansk- eller matematiktime. Det var 

allerede ved projektperiodens start en ambition fra skolens side, at motion skulle 

være en naturlig del af hver eneste lærers praksis. Dette tema har været diskuteret 

meget på projektgruppens møder, idet det har vist sig, at der er stor forskel på, i 

hvilket tempo lærerne har taget denne ambition til sig. At dømme ud fra samtaler 

og interviews med lærerne er der ikke mange af dem, der integrerer fysisk aktivitet 

i undervisningen. En af lærerne forklarer det med, at der simpelthen ikke er tid til 

det, da han underviser de store elever, og de skal nå gennem rigtig meget stof op 

til terminsprøverne. En anden lærer forklarer, at det ikke er alle fag, der egner sig 

lige godt til at lægge fysisk aktivitet og læring om sundhed ind i undervisningen.  

 

Der er dog enkelte lærere, som arbejder mere systematisk med at få lagt fysisk 

bevægelse ind i den almindelige undervisning. Nedenfor følger tre situationsbeskri-

velser, hvor lærere fortæller, hvordan de har båret sig ad samt hvilke refleksioner, 

de gør sig. Beskrivelserne er blevet redigeret lidt, men ellers er det lærernes egne 

ord og formuleringer.  
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Eksempel 1:  
Jeg bruger bevægelse i 0.klasse hver dag. Jeg laver morgenidræt udenfor med 
hele klassen 2 gange om ugen, hvor vi løber en lille kilometer den ene dag og 
laver forskellige boldspil og fangelege den anden dag, begge dage er det i ca. 
20 min. Derudover laver jeg forskellige power-breaks i undervisningen: hvis 
energien er for lav i klassen, rejser vi os lige op og laver en hurtig sangleg, hop-
petur eller lign.   
 
Eksempel 2: Matematik. Emne: statistik 
I en 3. klasse havde vi et kort forløb om gennemsnit i matematikbogen. For at 
eksemplificere begrebet gik vi udenfor for at måle omkredsen af skolens områ-
de. Eleverne fik parvis udleveret et meterhjul og gik efterfølgende hver 2-3 run-
der om skolen. Vi tog efterfølgende alle målingerne og fandt gennemsnittet. Må-
lingen er efterfølgende blevet anvendt i forbindelse med skolens motionsløb og 
idræt. 
Jeg oplevede, at alle børnene var deltagende, og at den fysiske aktivitet var 
medvirkende til at sætte både faglige og sociale samtaler i gang - en slags 
"walk-and-talk". 
 

 

Derudover bruger lærerne elementer fra Cooperative Learning (herefter CL). CL er 

en undervisningsform, der bygger på interaktionsmønstre, der følger en struktur, og 

hvor eleverne samarbejder i teams eller par for at fremme læring på et fagligt og 

personligt plan. Bevægelse og fysisk variation indgår som en del af konceptet. 

Ifølge CL er læring en social proces, der sker i samspil med andre. Amager Fælled 

Skole har udarbejdet en ’kanon’ over strukturer, som lærere skal have implemente-

ret i undervisningen, og som skal sikre en fælles forpligtigelse lærerne imellem. 

Desuden anvender lærerne elementer fra forskellige koncepter som ’Mo-

ve@School’, 'Sæt skolen i bevægelse’ og ’Styr på sundheden’ (se bilag 2). Disse 

koncepter indeholder fysiske øvelser – herunder de såkaldte Brain Breaks – der 

kan bruges i undervisningen til at få ’iltet elevernes hjerner’, når lærerne skønner, 

at der er behov for et pusterum. Amager Fælled Skole oplever stor begejstring for 

Brain Breaks fra elevernes side.  

 

Frikvartererne er et oplagt tidspunkt for eleverne til at bevæge sig i fysisk. Men her 

er skolen begrænset af, at skolegården er en ’asfaltørken’, der ikke appellerer til 

leg og motion, hvilket er en af forklaringerne på, at ikke alle elever er lige aktive. En 

af måderne, skolen har forsøgt at fremme fysisk aktivitet på ud fra de relativt be-

grænsede muligheder, er ved hjælp af legepatruljer. Legepatruljerne er et initiativ 

fra Trygfonden, DGI, Kræftens bekæmpelse og Dansk Skoleidræt. På Amager 

Fælled Skole går det ud på, at elever fra 6. klasse får en lille uddannelse i forskelli-

ge lege, og at de så skal implementere disse lege for de mindre elever i frikvarte-

rerne. Legepatruljen blev iværksat og kørt i en periode af studerende fra Professi-

onshøjskolen Metropol, og der er blevet skrevet et bachelorprojekt om den. Bache-

lorprojektets anbefalinger er, at man laver en oversigt over de forskellige klassers 

legedage, samt at projektet bliver støttet af en eller flere lærere (Berthelsen m. fl. 

2012). Skolen har taget anbefalingerne til sig, og legepatruljen kører stadig i dag, 

juni 2013, hvor 5. klasses eleverne er oplært i at lave lege med de mindre elever.   
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En af drengene fra elevrådet siger, at der er sket en ændring i hans klasse, når det 

kommer til fysisk aktivitet i frikvarterne. I 7. klasse spillede de meget fodbold. De 

var nærmest oppe at skændes om banen med 6.klasseseleverne. Ændringen ske-

te, da de kom i 8. klasse. Han forklarer: ”dengang vi kom op i 8., der havde vi jo 

prøvet at rende rundt og spille fodbold hver dag. Nu bliver det bare noget med, at vi 

sidder oppe i klassen og hører noget musik. Eller et eller andet”. De små, derimod, 

siger elevrådsmedlemmerne, er meget aktive i frikvarterne, fx sjipper de og spiller 

bold. Simon forklarer: ”Ovre i den lille gård der kan man nærmest ikke komme 

igennem for der er bare propfyldt med små børn, der løber rundt”.  

 

Det ser ud til, at udskolingseleverne har mere brug for, at der bliver gjort en indsats 

for, at de skal dyrke motion end de små elever har. Dette skal forstås i forhold til, at 

skolen har satset langsigtet på at opbygge en kultur nedefra, hvilket bl.a. indehol-

der at få indarbejdet sundere vaner hos de små elever som de så vil tage med sig, 

når de bliver større. Men der bliver også arbejdet med fysisk aktivitet for de større 

elever, hvor de ovennævnte sportsbegivenheder er et af eksemplerne. Et andet 

eksempel er, at skolen har en aktivitetskasse placeret i den store skolegård. Den 

indeholder bl.a. bolde, sjippetove og et waveboard (et tohjulet board til streetsur-

fing), og skolens erfaring er, at tingene bliver flittigt benyttet.   

 

Der er også den mulighed, at lærerne kan udnytte et frikvarter til spontan leg med 

’indbygget læring’. Det har en lærer formuleret en situationsbeskrivelse af:  
 
Eksempel: På vej til spisefrikvarter.  
Vi er i en 3.klasse på vej ned til madskolen for at spise. Vi er i god tid, børnene 
har arbejdet hårdt og har brug for luft. Da vi går over gården kan vi se, at der er 
nogle, der har lavet en taltavle på jorden (tallene 1-90). 
Hurtigt sætter jeg en leg i gang med nogle enkelte elever. "Hvem kan finde et tal 
i 8-tabellen? - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - Nu!" (Der tælles ned). På meget kort tid er hele 
klassen samlet om en matematikøvelse - på trods af at de havde mulighed for 
at "slappe af" og lege hvad de havde lyst til. 
For mig at se kan den fysiske aktivitet betyde, at man kan samle børnene om 
en faglig aktivitet - selv når de ikke behøver. At den faglige aktivitet låner fra 
"legeuniverset" kan måske betyde, at man fanger flere børn med "barrikaderne 
nede". 

 

Hvis eleverne skal bevæge sig i frikvartererne er det også vigtigt, at skolegården er 

indrettet på en måde, som indbyder til fysisk aktivitet. Her er det i 2013 lykkedes for 

Amager Fælled Skole at komme på kommunens budgetaftale og få bevilliget 7 

millioner til forbedringer af skolegården.  

 

Ledelsen på skolen kan godt genkende det med, at nogle af lærerne har svært ved 

at omsætte fysisk aktivitet til den daglige undervisningspraksis og til skolegården. 

En af måderne skolen har grebet denne udfordring an på er ved at sammensætte 

skolens udviklingsgruppe på en ny måde, som skal få sat mere systematisk fokus 

på fysisk aktivitet. Gruppen består nu af skolens sundhedsvejleder og en børneha-

velederassistent, som er blevet ansat, fordi han har kompetencer inden for motion, 

plus to andre lærere. Udviklingsgruppen skal kvalificere hele skolens udvikling 
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inklusiv profilen.  Gruppen vil sætte fokus på fysisk aktivitet gennem bl.a. Styr på 

Sundheden som er et 4. årigt projekt, som Amager Fælled Skole deltager i. 

Trivsel, atmosfære og elevdemokrati 

Som allerede nævnt, er der blandt interviewpersonerne i det store og hele konsen-

sus om, at sundhed defineres bredt, og at det derfor inkluderer elementer som 

trivsel, glæde, anerkendelse, tryghed, inklusion i fællesskaber, medbestemmelse 

og tillid. Et bachelorprojekt udført på Amager Fælled Skole af studerende fra Me-

tropol (Schjørring m.fl. 2011) viser netop, at mental sundhed (som inkluderer triv-

sel, medbestemmelse og social deltagelse) har stor betydning for børn – i hvert 

fald i den aldersgruppe på 6-8 år, projektet har som empirisk objekt. Ifølge bache-

lorprojektet er det afgørende for børn at have venner og være del af et fællesskab. 

Børnene, der har udtalt sig i forbindelse med bachelorprojektet, fortæller bl.a., at 

det er vigtigt at kunne være med i fysiske aktiviteter for at kunne være en del af 

fællesskabet (Schjørring m.fl. 2011). Det er en af grundene til, at de lærere, der er 

blevet interviewet til denne evaluering, blev spurgt, hvordan de griber det an, hvis 

der er elever, der fx ikke kan deltage i et motionsløb pga. ondt i knæet. Hertil sva-

rer en lærer, at sådanne elever alligevel er med i kraft af, at ”man byder ind med 

det, man har at byde ind med": Nogle elever er måske med til at spille fodbold, 

andre fylder vandunke eller er med i heppekor. De store elever har også den mu-

lighed, at de kan ”være voksne” og tage sig af de små: ”Så går de store hånd i 

hånd med de små rundt på Fælleden [=Amager Fælled, stort, grønt, offentligt om-

råde, der ligger i nærheden af skolen]. På den måde får de store også en følelse 

af, at de hører til et sted. Og at de gør noget”. At de store bliver sat til at tage sig af 

de små går igen i andre sider af skolens liv, fx også når de skal i kirke op til jul. 

Formålet er, at de store elever skal lære de små at kende og omvendt, hvorved alle 

gerne skulle føle sig inkluderet i skolens fællesskab og risikoen for mobning mind-

skes. En lærer formulerer det som at: ”Det er svært som 5. klasses elev at gå hen 

at slå på en fra 0. klasse, som man har gået og holdt i hånd med hele vejen over til 

kirken og tilbage igen.” 

 

Forældrenes udsagn ligger i tråd med lærernes. De fortæller, at børnene er glade 

for at gå på Amager Fælled Skole. Her bliver børnene og deres forskelligheder 

anerkendt – de ”bliver set”, som en mor siger. Som forældre er de trygge ved sko-

len og nærer tillid til den. Et lignede budskab kommer fra elevrådsmedlemmerne, 

som under interviewet svarer ja på spørgsmålet: ”Er I glade for at gå på skolen?”.  

 

Et af punkterne i at have en sundhedspædagogisk profil er, at eleverne skal være 

medbestemmende og have demokratisk indflydelse. Det passer med, at der i Fag-

hæfte 21 står, at undervisningen i folkeskolen skal bidrage til, at "eleverne udvikler 

forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk 

stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed" (Fælles Mål, Faghæfte 

21 2009: 3). Derfor spørger interviewerne elevrådsmedlemmerne, om Sund skole-

projektet har været diskuteret med elevrådet. Svarene kunne tyde på, at nok er 

elevrådet medbestemmende, men der er grænser for, hvor langt denne medbe-

stemmelse skal gå. Nogle gange bliver elevrådet nærmere blot orienteret. Følgen-

de udsagn sætter sagen på spidsen:   
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Freja: Vi får det at vide i god tid, for eksempel som da sukkerpolitikken [skulle 
indføres]. Så vi kan være på deres [ledelsens og lærernes] side, så vi ikke plud-
selig er sure og er imod ledelsen. Det er det med at skabe en god stemning for 
[en beslutning].  
Simon: Der er tit nogen i klassen, der spørger, om vi ikke kan få det med suk-
kerpolitik til at gå væk, fordi de synes det er irriterende, de ikke kan gå ud at 
købe slik. Men det er jo ikke noget elevrådet kan gøre om på, det er jo mere le-
delsen. 
Interviewer: Har I været med til at bestemme? 
(tavshed)  
Freja: Nej. 

 

Der hvor elevrådet får lov at bestemme er med hensyn til arrangementerne – både 

planlægning og udførelse: ”Vi har arrangeret en dag, hvor alle i skolen bare bevæ-

gede sig sindssygt meget og spillede fodbold mod hinanden”, siger en af elev-

rådsmedlemmerne. Andre eksempler er orientering til nye elever om elevrådet og 

skolebal.  

 

De elevrådsmedlemmer, der blev interviewet til denne rapport er medlemmer af det 

såkaldte ’store elevråd’.  Der findes også et elevråd for de små elever. Af inter-

viewet fremgår det, at det store råd hjælper det lille råd – helt i overensstemmelse 

med den lærer, der ovenfor sagde, at ’de store tager sig af de små’.  
 
Simon: Vi har meget med de små at gøre, selvom vi er de store. Vi har også det 
lille elevråd, hvor vi hjælper de små med, hvad de gerne vil sige. Og få det vide-
re. 
Freja: Det betyder meget for dem, at de har deres eget elevråd, hvor de for ek-
sempel siger, at de godt kunne tænke sig at få en dag, hvor man bare spiste 
slik hele dagen. Og så lytter vi til dem, selvom vi godt ved, at det nok ikke lige 
[kan lade sig gøre]. Og somme tider siger de noget brillant lige bagefter. Fx no-
get med [forbedring af] toiletterne og man kunne for eksempel lave denne her 
ordning. Og så arbejder vi videre med det. Og så bliver det [somme tider] rent 
faktisk til noget godt. Så føler de virkelig, de har været med til at gøre noget 
stort. 

 

Den gode atmosfære og trivsel gælder også for lærerne. I hvert fald ifølge de ud-

sagn, der falder under interviewet med dem, fx: ”arbejdsmiljøet på skolen blandt 

lærerne er suverænt”. I det ligger, at man som lærer altid kan få hjælp af en kolle-

ga, og at kollegerne indbydes deler viden og erfaringer: ”der er ingen, der sidder og 

gemmer alle deres guldkorn ude i skabene”. Det gode arbejdsmiljø beskrives også 

som et følelsesmæssigt anliggende: ”Vi holder faktisk ufatteligt meget af hinanden”, 

siger en lærer eksempelvis. Budskabet er, at man i lærergruppen kan regne med 

hinanden - både fagligt og personligt – og det betyder, ifølge de interviewede lære-

re, at folk ønsker at blive i deres stilling. De positive udsagn, som lærerne i inter-

viewet kommer med, understøttes af bl.a. den seneste trivselsundersøgelse fore-

taget af Københavns Kommune. Ifølge denne ligger Amager Fælled Skole over 
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gennemsnittet i sammenligning med andre skoler i kommunen på en række områ-

der, herunder på området social kapital.  

Skolens ’ånd’ 

Alt i alt er der stor opbakning til skolens sundhedspædagogiske profil. Der ser ud til 

at være skabt en ånd, hvor ’alle’ er glade, og hvor elever, lærere og forældre føler 

ejerskab og er stolte af deres skole. Sådan ser de store linjer ud. For skolen går 

den positive ånd hånd i hånd med faglighed og trivsel, så der bliver skabt en attrak-

tiv skole, der rummer flere aspekter. Ord som ’attraktiv skole’ og ’samhørighedsfø-

lelse’ signalerer, at formålene med at etablere profilskoler i Københavns Kommune 

er opfyldt.  

 

Der er dog også udfordringer. I kraft af, at der er så meget fokus på Madskolen, er 

det også den, der er mest sårbar overfor kritik, og det kan nok virke lidt uretfærdigt. 

Alligevel: Et af kritikpunkterne går på, at madskolen står med nogle pædagogiske 

udfordringer, der relaterer sig til, at maden skal nå at være færdig til tiden. Et inter-

view med en mor, antyder også, at der er børn, som ikke bruger madskolen, fordi 

det bliver et pres for dem, at de skal smage på alting, selv om de ellers ikke er 

kræsne. Selv samme mor peger på, at for hende står formålet med madskolen ikke 

helt klart: Er formålet at sørge for, at børnene får noget sundt at spise, eller er for-

målet, at de skal lære at spise mad, som de måske ellers ikke er tilbøjelige til at 

smage på? Hun giver som eksempel, at hendes søn som regel godt kan lide fiske-

frikadeller. Men når der bliver puttet noget i, han ikke kan lide, så vil han lade være 

med at spise dem, og derved må han gå glip af den sunde mad, som fiskefrikadel-

lerne er. Skolens synspunkt er, at der ikke behøver være en modsætning mellem 

de to formål, som moren formulerer. Men udsagn som dette giver anledning til at 

overveje, om der skulle skelnes mere tydeligt mellem situationer, hvor der er fokus 

på ’sund mad’ og situationer, hvor der er fokus på, at børnene ’skal smage på alt’ 

(se i øvrigt skolens mad og måltidspolitik og en beskrivelse af dens arbejde med 

maddannelse i hhv. bilag 1 og 3). 

 

En anden påmindelse om, at der er udfordringer er, at der opstår uoverensstem-

melser i lærergruppen ind i mellem. Og at der på skolen er normer, som kan være i 

strid med hinanden. Det fremgår af interviews og samtaler med lærerne. Det er der 

ikke noget usædvanligt i, da modsætninger hører organisatorisk liv til. Men skolens 

ledelse forsøger at imødekomme kritikken ved at være i vedvarende dialog med 

lærere og forældre om, hvad der kan gøres bedre. 

 

Uden at kende den nærmere baggrund for de tre forældre, der er blevet interviewet 

til denne rapport, har de umiddelbart det til fælles, at de tilhører gruppen af middel-

klasseforældre med dansk-etnisk baggrund. De har alle tre givet udtryk for stor 

tilfredshed med skolen, og har kun rejst ganske lidt kritik. Mest af alt fremhæver de, 

at deres børn er glade for at gå på skolen.  
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Del 2: Forandringer hen imod en sund-
hedspædagogisk profil 

 

Hvad karakteriserer den udvikling, der har fundet sted på Amager Fælled Skole for 

at fremme sundhed i den 3½-årige periode, der er gået, fra at skolen blev udnævnt 

til at være sundhedspædagogisk profilskole ultimo 2009 til i dag, medio 2013? 

Besvarelsen indeholder eksempler på sundhedsfremmende tiltag, der er blevet 

iværksat i den tid, skolen hidtil har været profilskole. 

 

Det er ikke på alle punkter muligt at skelne mellem, hvad der har forandret sig som 

resultat af skolens status som sundhedspædagogisk profilskole, og hvor meget af 

denne forandring, der er udtryk for at generelle driftsopgaver løftes på en god må-

de. Det er en udvikling, som man har kunnet observere på flere af profilskolerne: 

Den øgede opmærksomhed giver et løft til skolen, som påvirker den på alle planer. 

Desuden var nogle forandringer begyndt inden skolen blev profilskole, og andre er 

kommet til som resultat af, at skolen blev profilskole. Der er nemlig en glidende 

overgang, hvor skolen – i denne forbindelse Amager Fælled Skole – allerede er 

gået i gang med aktiviteter, der peger hen mod en profil, og så senere hen får en 

officiel betegnelse som profilskole (med ressourcer til at arbejde med sin profil).  

Nedenfor præsenteres otte forandringselementer, som er sprunget ud af en analy-

se af interviews og holdt op imod samtaler i projektgruppen og andre erfaringer, 

som Amager Fælled Skole har gjort sig i de sidste 3½ år. I tilfældig rækkefølge, 

drejer det sig om 'den gode fortælling', 'skolens informationsniveau – og former', 

'forandringer tager tid', 'synlig og tilgængelig skoleleder', 'fokus på Faghæfte 21', 

'formuleringer af politikker', 'synlige tegn på forandringer', og 'organisering'. Pro-

jektgruppen vurderer, at disse otte forandringselementerne har været vigtige i ar-

bejdet med Amager Fælled Skoles sundhedspædagogisk profil. Forandringsele-

menterne skal ikke forstås som gensidigt udelukkende – flere af dem er overlap-

pende og understøtter hinanden.   

Den gode fortælling med vendepunkt og fokus 

Det første forandringselement har at gøre med, at det er lykkedes for Amager Fæl-

led Skole at kommunikere en succes i form af en fortælling, som ’alle’ på skolen 

kender, og som også har spredt sig til omgivelserne – herunder til Københavns 

Kommunes forvaltninger og til medierne. Fortællingen er i tråd med den analyse af 

skolens ånd, som står ovenfor. Den er bygget op omkring et vendepunkt i skolens 

nyere historie; dvs. en periode, hvor udviklingen blev vendt fra at være en skole, 

der ikke havde det allerbedste ry, til at blive en attraktiv skole med venteliste. Tidli-

gere var andelen af elever med anden etnisk baggrund end dansk større end i det 

omgivende miljø, men nu er elevsammensætningen stort set svarende til beboer-

sammensætningen i området. Det skal understreges, at fortællingen bygger på 

’hard facts’, dvs. den er dokumenteret i statistikker. Vendepunktet var allerede 
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indtruffet inden skolen blev sundhedspædagogisk profilskole, men det ser ud til, at 

skolens profil har understøttet fortællingen og bidraget med nye elementer til den. 

Den gode fortælling afspejler sig i de interviews, der er foretaget i forbindelse med 

evalueringen.  

 

Et illustrativt eksempel på, at fortællingen er velkendt stammer fra interviewet med 

Henrik, en far, der har to børn på skolen:  
 
Dengang vi skulle have den første i skole var der jo som sagt meget negativt 
omkring… det var en ”sort skole” og… sammensætningen var helt hen i vejret. 
Og vi [Henrik og kone] kan i hvert fald se, at i de fem år, vi har haft børn her på 
skolen, er sammensætningen blevet meget mere svarende til beboersammen-
sætningen. Og det var jo der, man gerne skulle hen. Og nu begynder folk uden 
for distriktet også at ønske at komme hen på skolen. Så står man lidt i den om-
vendte situation med de positive problemer, man så har. 

 

Henrik siger eksplicit, at den vendte udvikling har at gøre med at skabe en god 

fortælling, som han tilskriver ledelsens indsats. Og at skolens succes derudover, 

ifølge ham, skyldes at den fokuserer på bestemte områder, herunder sundhed:  
 

Ledelsen har formået at skabe en god historie og god opmærksomhed […]. Men 
også fordi de ligesom arbejder meget fokuseret på det her med sundhed og triv-
sel. Og læring og så videre, ikke? Det er de fokuspunkter, de har. 

 

Det ser ud til, at dét at skabe en god fortælling er et vigtigt element, hvis man skal 

skabe en attraktiv skole. I kombination med sit fokus på sundhed, får fortællingen 

muligvis en afsmittende virkning på virkeligheden. En forælder kobler skolens suc-

cesfortælling sammen med, at andre institutioner gør det samme men, at de ikke 

snakker så meget om det – at det er en del af hverdagen at spise sund mad. Men 

Amager Fælled Skole er meget bevidst om at skabe den gode fortælling om foran-

dringerne og skolens positive udvikling. Skolens erfaringer viser, at det er en vigtig 

del af processen med at skabe en attraktiv skole, at man har en klar kommunikati-

onsstrategi. At man kommunikerer åbent til forældrene om både udfordringer og 

resultater. At man kommunikerer sine visioner, ambitioner, målsætninger og suc-

ceser. Kort sagt, at man kommunikerer til omverdenen, hvad man vil med sin sko-

le. Skolens holdning er, at når man kommunikerer højt om sine ambitioner og mål-

sætninger, så forpligter man sig også til at leve op til det, da man som organisation 

på den måde skaber troværdighed, hvor omverdenen oplever sammenhæng mel-

lem ord, handling og resultater. Samtidig med at den gode fortælling påvirker og 

forstærker både organisationens virkelighed og selvopfattelse.  

Skolens informationsniveau- og former 

Det andet forandringselement handler om, at skolen har været god til at informere, 

og at der er brugt forskellige kommunikationsformer i kombination. Som eksempler 

kan nævnes hjemmeside, intranet til forældre, møder på skolen, skoleblad og -

kalender, foredrag, events, ugeplaner og årsplaner. Desuden har skolen samar-

bejdspartnere som Meyers Madhus samt Københavns Madhus. Ud fra interviewe-
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ne at dømme er skolens informationsniveau højt, og der er god grund til at formo-

de, at det har spillet en rolle for at gøre omverdenen opmærksom på skolens profil 

og tiltrække elever. Det fremgår også indirekte af interviewene med forældrene. 

Forældrene er blevet spurgt om, hvorfor de har valgt Amager Fælled Skole. De 

svarede, at de egentlig havde en anden skolemulighed i tankerne, men endte med 

at vælge Amager Fælled Skole efter at have fået mere information om skolen. Her-

under følger et uddrag af interview med Henrik: 
 

Interviewer: Når I har valgt denne her skole til jeres børn, har det så været et ak-
tivt valg? 
Henrik: Ja, det har det. På det tidspunkt da mit første barn skulle i skole, der var 
skolen jo ikke på den måde profileret som sund profilskole endnu. Han var fak-
tisk blevet optaget på en privatskole først. Men så syntes vi [min kone og jeg] al-
ligevel, at der var kommet så meget positiv opmærksomhed omkring skolen – 
før havde der jo været meget negativ opmærksomhed – så vi synets den skulle 
have en chance, og vi snakkede med nogle af dem fra min kones mødregruppe 
som også havde hørt om den og skulle til at starte, og så snakkede vi med sko-
lelederen, Yasar, og så valgte vi det simpelthen, og det har vi ikke fortrudt et 
eneste øjeblik. 

 

Hvor Henrik siger, at han bl.a. har indhentet information fra sit netværk (konens 

mødregruppe) og fra skolelederen direkte, så siger moren Anna, at hun har søgt 

information på nettet (idet man må formode, det er nettet, hun referer til i udsagnet 

herunder):   
 

Man kan sige, at [Amager Fælled Skole] er jo vores distriktsskole. Til at begynde 
med, da vi ikke var så tæt på, troede jeg egentlig, vi ville have haft vores søn på 
Peder Lykke Skole. Men så var jeg inde at læse om Amager Fælled Skole, og så 
byttede de distrikter, og så hørte vi hertil og så var jeg inde at læse om Amager 
Fælled Skole, og så tænkte jeg, at det lyder fedt. Og så havde jeg et meget posi-
tivt indtryk af skolen, da jeg kom første gang til åbent hus og Yasar fortalte lidt 
om skolen, og hvordan de arbejder. Så blev jeg meget positiv.  

 

På linje med Henrik har også Anna altså henvendt sig på skolen og fået mere in-

formation. Begge har talt med skolelederen, men hvor Henrik ’snakkede med’ sko-

lelederen, mødte Anna op på et informationsmøde. Det samme gjorde Mette, den 

tredje af de interviewede forældre. Inden hun mødte op til et informationsmøde, 

havde hun hørt om skolens sundhedspædagogiske profil på lignende vis som Hen-

rik, nemlig via sit netværk (en kollega på hendes arbejdsplads), og det gjorde, at 

hun blev positiv stemt overfor skolen. Det brændende spørgsmål er imidlertid, om 

den sundhedspædagogiske profil havde betydning, og det viser interviewene af 

forældrene, at den havde. Det kommer tydeligt frem i interviewet af Anna:  
 
Interviewer: Men det der med, at de kalder sig sund skole, var det med til, at du 
valgte skolen? 
Anna: Ja, helt sikkert. Det var da helt sikkert med til at jeg syntes, det var fedt. 
Altså, det kunne jo godt være, jeg havde valgt den alligevel og sagt, så må jeg jo 
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lige afveje. Men det er jo helt klart noget der gjorde mig rigtig glad. Det passer jo 
rigtig godt ind i, hvad vi har lært i børnehaven og hvad vi gør derhjemme.  

 

Forældrene virker også tilfredse med informationsniveauet efter deres børn er be-

gyndt på skolen. Henrik siger fx: ”Hvad enten det så drejer sig om stort eller småt, 

så får man informationen. Det er måske med til, at folk er tryggere ved at sende 

deres børn hen på skolen, fordi så virker det ikke så tillukket”.  

Forandringer tager tid 

Det tredje forandringselement er erkendelsen af, at forandringer tager tid. Hvis man 

skal have opbakning fra hele organisationen – det vil i dette tilfælde primært sige 

lærerstaben – er det vigtigt at gå fremad i et tempo, der på den ene side sikrer en 

vis fremdrift, og på den anden side erkender, at Rom ikke blev bygget på én dag. 

Det er en udfordring at ramme denne balance. Og forandringerne er, ifølge de 

interviewede lærere, måske ikke så synlige for dem, der står i arbejdet til daglig: 

"det er en proces, vi er i gang med uden at, vi tænker over det”, siger en af lærerne 

eksempelvis. Og i hvert fald nogle af lærerne opfatter arbejdet med sundhedsprofi-

len sådan, at de er fortsat med at undervise lidt som de plejer, men at en del af 

denne undervisningspraksis har vist sig senere hen at passe godt til profilen. Læ-

rernes udsagn om, at forandringen er glidende, understøttes af den omstændig-

hed, at madskolen var startet inden der var truffet officiel beslutning om, at skolen 

var sundhedspædagogisk profilskole.  Skolen var så at sige gået i gang med at 

sætte fokus på sundhed, før den officielt fik betegnelsen sundhedspædagogisk 

profilskole. 

 

At forandring tager tid, afspejler sig også i elevernes adfærd, siger lærerne. Ek-

sempelvis er der, Ifølge lærerne, forskel på om eleverne har været vant til madsko-

len fra begyndelsen af deres skolegang. En lærer siger således, at de elever, der 

går i overbygning på nuværende tidspunkt ikke er vokset op med madskolen, og 

derfor ikke har fået indprentet, at det er en god ide at spise der. Hvorimod de min-

dre elever vokser op med madskolen, og det vil, håber hun, få dem til at blive ved 

med at bruge den, også når de kommer i overbygningen. På den måde forandres 

’kulturen nedefra’, som pågældende lærer formulerer det.  

Synlig og tilgængelig skoleleder 

Det fjerde forandringselement handler om, at skolelederen er synlig – både på 

skolen og udadtil – samt, at han er tilgængelig. I tilgængeligheden ligger, at skole-

lederen er en person, både elever, lærere og forældre kan henvende sig til direkte 

uden omveje. De kan møde op på hans kontor uden aftale, og hvis han er til stede 

- og ikke sidder i møde eller andet - inviterer han indenfor. I interviewene tilskrives 

skolelederen en central rolle for den måde, Amager Fælled Skole og profilskolepro-

jektet fungerer på. Som det fremgår af interviewcitaterne ovenfor, går det bl.a. på, 

at skolelederen er god til at informere. Projektgruppen vurderer, at denne vedva-

rende information har været med til at skabe opbakning fra forældrene og forvalt-

ningens side til profilskoleprojektet. Hvad angår tilgængeligheden, bliver faren Hen-
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rik spurgt i interviewet, om skolen presser på for at madpakkerne skal være sunde. 

Han svarer:   
 
I sidste ende må man jo som forældre, hvis man føler, der er et pres, tale med 
Yasar [skolelederen] om det. Han er jo meget åben og inviterer til drøftelser, hvis 
man synes der er et eller andet man gerne vil snakke om. 
Interviewer: Så det føler I også, I kan komme med? 
Henrik: Ja-ja… Vi er aldrig nogen sinde blevet afvist. 

 

Derudover har skolelederen optrådt i medier og holdt oplæg på konferencer, og det 

har alt sammen været med til at skabe opmærksomhed om skolen. Projektgruppen 

vurderer, at denne opmærksomhed har været med til at understøtte det daglige 

arbejde på skolen med at fremme sundheden; altså dét at skolen får opmærksom-

hed gør, at lærere og elever bliver stolte af skolen og strammer sig mere an, end 

de ellers ville have gjort. Og det gør, at flere forældre vælger skolen, og at flere 

lærere søger job der. Alle disse ting understøtter i sidste ende skolens projekt med 

sundhedsprofilen.  

Fokus på Faghæfte 21 

Det femte forandringselement handler om Faghæfte 21. I løbet af den tid, som 

skolen har været profilskole, er der kommet mere og mere fokus på den lovpligtige 

sundhedsundervisning, som den er beskrevet i Faghæfte 21. Da profilarbejdet blev 

sat i gang i 2009, kendte lærerne og ledere på Amager Fælled Skole ikke meget til 

Faghæfte 21, og hvordan hæftet kunne bruges til at tilrettelægge sundhedsunder-

visningen. Det er projektgruppens vurdering, at faghæftet nu er blevet mere kendt 

på skolen, hvilket bl.a. skyldes det arbejde, der er lagt i projektgruppen, og at stu-

derende fra Metropol har udarbejdet bachelorprojekter i relation til Faghæfte 21 

(Horst 2011, Hede 2011). Fra et næsten manglende kendskab til Faghæfte 21 har 

skolen flyttet sig til, at alle lærerne har modtaget et trykt eksemplar og kender fag-

hæftet. Skolen bruger det nu direkte i undervisningen, fx i uge seks i indskolingen. 

Det øgede kendskab til Faghæfte 21 skyldes bl.a., at projektgruppen har henledt 

lærernes opmærksomhed på det, og at studerende fra Metropol har foretaget un-

dersøgelser i brugen af hæftet, samt at sundhedspædagogisk konsulent, Jytte 

Friis, har holdt oplæg for lærerne med fælles refleksioner og konkrete øvelser. Alle 

nyansatte lærere modtager et eksemplar af Faghæfte 21 som ”bibel”, og hæftet 

fungerer nu som ramme for al skolens sundhedsundervisning.  
 

Formulering af politikker 

Sundhedspolitik 

Siden efteråret 2009 har projektgruppen ofte haft formuleringen af en sundhedspo-

litik på dagsordenen, men det var først i august 2012, at politikken kom på skrift. 

Sundhedspolitikken er at finde som bilag 4. At sundhedspolitikken først er kommet 

på skrift så sent har at gøre med, at skolens arbejde med sundhedsprofilen funge-
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rer ud fra et 'nedefra og op’-princip og ud fra en procestankegang, frem for at ar-

bejdet bliver dikteret ’oven fra og ned’. Der foregår mange aktiviteter i relation til 

sundhedsprofilen, uden at der nødvendigvis først er formuleret et mål på skrift. 

Arbejdsgangen er – i overensstemmelse med det, der står ovenfor om, at ’foran-

dringer tager tid’ – at Amager Fælled Skoles ledelse og teamorganisering under-

støtter de processer og aktiviteter, der allerede finder sted på skolen i forvejen. 

Frem for at været et isoleret projekt indgår sundhedsprofilarbejdet i 'det at bedrive 

skole' og det at skabe 'den gode skole'. Projektgruppen vurderer, at den måde at 

arbejde på har været givtig i forhold til at sikre opbakning både blandt lærere, ele-

ver og forældre, samt at det også vil fremme mulighederne for at sundhedsprofilen 

bliver forankret i skolens hverdag.  

 

Sukkerpolitik 

Udover den generelle sundhedspolitik har skolen formuleret en mere specifik suk-

kerpolitik eller slikpolitik (se bilag 5) – den bliver kaldt lidt forskelligt alt efter, hvem 

man spørger. Sukkerpolitikken har allerede sat sine spor: Da lærerne i interviewet 

blev spurgt, hvordan de mærker, at Amager Fælled Skole er en sundhedspædago-

gisk profilskole var det sukkerpolitikken, der blev nævnt som det første:  
 
Irene: Jeg har da bidt mærke i slikpolitikken. Det er jo sådan noget, de ikke har 
andre steder. Det kan jo give nogle konflikter. At man leger politibetjent. At man 
inddrager slik. Men jeg synes da, det er positivt at begrænse sukkerindtaget.  
Interviewer: Hvad går slikpolitikken ud på? 
Irene: at børnene ikke skal spise slik hver dag. At børnene ikke skal rende rundt 
med slik. At der faktisk ikke skal være slik på skolen. Men man må godt til fød-
selsdag. Det er lidt individuelt. Det vi gerne vil, det er at skabe en normalisering 
omkring slik. Så slik ikke bare bliver en del af hverdagen. Eller ikke kun slik, og-
så junk food og usund mad generelt. Så det bliver noget man gerne må bruge til 
festlige lejligheder. For det er der ikke længere nogen kultur omkring. Det er ba-
re sådan noget med, at slik og junk food [bliver indtaget], hver eneste dag. Det 
synes jeg er ret fedt, hvis vi kan skabe fokus på det. Og så ligesom få ændret på 
de vaner. Så det bliver mere normaliseret. At til fødselsdag og festlige lejlighe-
der, så må man gerne, men ellers så er det forbudt. 

 

Udover at udtale sig om sukkerpolitikken, kommer dette interview også til at afspej-

le den måde, som skolen arbejder med forandringer på – en måde, der underbyg-

ger, det der står ovenfor om, at skolen arbejder procesorienteret:  
 

Interviewer: Og det er en politik, der er blevet indført her, mens skolen har været 
sundhedsprofilskole? 
Irene: [...]. Det er noget, vi som lærere har lavet et udkast til. Og så er den selv-
følgelig blevet godkendt i Skolebestyrelsen. Den har fulgt proceduren og er ble-
vet vedtaget. Det er først fra dette skoleår, så det er ret nyt [august 2012]. Og 
børnene skal selvfølgelig også lige vænne sig til, hvad nu dette her er for noget. 
Og hvorfor. Så vi har selvfølgelig brugt noget tid på at få informationerne ud. 

 

De interviewede elevrådsmedlemmer bakker tilsyneladende op om sukkerpolitik-

ken. I hvert fald siger en af dem:  
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Freja: [Det med sundhed er] noget vi alle sammen går ind for. For eksempel nu 
med den sukkerpolitik. Det er noget alle bakker op om. Der skal spises ordent-
ligt, fordi det påvirker lærernes undervisning meget, hvis man har været ude i 
frikvarteret og købt noget slik.  

 

Ud fra interviewene med lærerne at dømme er der altså konsensus om, at sukker-

politikken er en god ide, fordi sukker er med til at forringe elevernes udbytte af 

undervisningen. Samtidig med vedtagelsen af sukkerpolitikken, indførte skolen 

også strammere regler for udetilladelse; dvs. tilladelse til at forlade skolen i skoleti-

den. Udetilladelser udgår helt sommer 2014. Men der vil naturligvis være situatio-

ner, hvor en elev får tilladelse til at gå fra skolen, fx hvis de skal til læge. Formålet 

er primært, at eleverne ikke skal have mulighed for at købe junkfood, cola og slik. 

Der er yderligere den sundhedsmæssige gevinst, at eleverne ikke kan komme til at 

ryge, når de er på skolen i hele skoletiden, fordi der er forbud mod rygning her. 

Elevrådsmedlemmerne kalder de nye regler for ’udgangsforbud’ (officielt hedder de 

pudsigt nok ’udetilladelse’) og fortæller, at hvor 8. og 9. klasse må forlade skolen 

nu, så er der ’udgangsforbud’ for alle efter sommerferien. Ifølge elevrådsmedlem-

merne er holdningen til den nye regel blandet: der bliver både sagt, at det er irrite-

rende og, at de føler sig snydt, til at ”Jeg tror, det kommer til at virke meget godt, 

for vi har jo madskolen lige derovre, hvor vi kan gå over og spise. Og det er endda 

billigere end fx pizza.”  

Synlige tegn på forandringer 

Det syvende forandringselement - som er de synlige tegn på forandring - har en 

dobbelthed i sig, idet de på en og samme tid er et resultat af arbejdet med sund-

hedsprofilen og et led i at skabe yderligere motivation for at arbejde med sund-

hedsfremme. Dette afsnit vil ikke redegøre for alle synlige tegn, da det vil blive alt 

for omfattende. Derimod fremhæver afsnittet to områder, der anses for at være 

særlig vigtige. Det ene er opfyldelsen af certificeringskravene (som fylder det me-

ste) og det andet er skolens hjemmeside (som er nævnt ganske kort).  

 

Certificeringskrav 

Da skolen blev udvalgt som sundhedspædagogisk profilskole blev den præsenteret 

for Københavns Kommunes certificeringskrav til profilskoler. Selv om det ikke var 

hensigten, at skolen skulle leve op til alle kravene (fordi skolen i hele perioden har 

modtaget færre midler end de øvrige profilskoler i kommunen) har den alligevel fra 

2009 til nu, 2013, arbejdet med alle certificeringskravene og formået at opfylde 

langt de fleste. Som eksempel kan nævnes certificeringskrav 1, der handler om 

resultatmål: ”Der skal for hver skole være igangsat mindst 3 projekter med inddra-

gelse af erhvervsliv, uddannelses- eller kulturinstitutioner”. Skolen opfyldte dette 

mål allerede ved udgangen af juni 2011. Der er flere typer af projekter og initiativer 

på Amager Fælled Skole: dels har skolen sine egne projekter, dels er der centralt 

igangsatte initiativer og endelig er der eksterne tilbud til skolen. I praksis er der 

overlap mellem flere af de forskellige initiativer og projekter. Som eksempel kan 

nævnes Move@School, som ganske vist er et centralt tilbud i forvaltningen, men 
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som på den anden side har krævet et initiativ fra skolens side for at blive realiseret. 

Nedenfor følger en liste med eksempler på forskellige projekter og initiativer ud fra 

kategorier, men denne liste skal læses ud fra, at de forskellige kategorier i praksis 

er blandet sammen, og at kategoriseringen derfor ikke er helt så enkel, som den 

ser ud her. Projektgruppen understreger, at der kun er tale om eksempler for at 

give læserne et indtryk af i hvert fald nogle af de aktiviteter, der foregår. Det vil 

blive for omfattende at tage alt med i en rapport af denne størrelsesorden.  
 

Igangsat primært på skolens eget initiativ:   

 Samarbejdsprojekt, Professionshøjskolen Metropol 
 Aktivitetsplaner/Årsplaner, hvor sundhed indgår 
 Morgenmadsprojekt 
 Legepatrulje 
 Skolekoloni 
 Dialogmøder 
 Elevrådets fodboldturnering (igangsat på elevernes initiativ) 
 Sundhedspolitik 
 Sukkerpolitik 
 Mad- og måltidspolitik 
 Styr på sundheden – et samarbejdsprojekt med Dansk Skole Idræt. Projektet 

kører i fire år og er en del af forankringen af skolens sundhedsprofil  
 Deltagelse i udvikling af undervisningsmaterialer og kampagner i samarbejde 

med Sex og Samfund, Lundbeck og Børne- og ungdomsforvaltningen, Køben-
havns Kommune  

 Praktikanter med forskellige faglige baggrunde fra Professionshøjskolen Me-
tropol 

 

Igangsat primært med et centralt omdrejningspunkt 

 Madskolen 
 Undervisning i udskolingen i samarbejde med Sex og Samfund 
 

Igangsat ved at benytte eksternt tilbud  

 Bybier 
 Skolehave 
 Move@School  
 Skolesport  
 Aktiv rundt i Danmark 
 Skolepatrulje 
 Skoleskak 
 Projekt med Dansk Basket Forbund 
 Deltagelse i Solkampagnen 
 Pilotafprøvning af RealityChek  
 I 2014: renoveret skolegård 
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Hjemmeside 

I 2009 havde skolen ikke profileret sig som sundhedsskole på sin hjemmeside. Nu 

ligger der del tekster på skolens hjemmeside om skolens sundhedsprofil. Skolens 

hjemmeside signalerer tydeligt, at den er en sundhedspædagogisk profilskole. 

Organisering 

Endelig er der det ottende forandringselement: Måden at organisere elever og 

lærere på. Lige fra begyndelsen har der været en sundhedsvejleder. Vivi Chanette 

Nielsen fortæller om denne opgave: 

 
At være Sundhedsvejleder på Amager Fælled Skole er en vejlederrolle med 
mange funktioner. Formålet er at understøtte og fremme Amager Fælled Skoles 
gode udvikling af sundhedsprofilen. I opstartsfasen, og til dels stadig, har opga-
verne primært været af ”blæksprutte-karakter”. Der har været og er mange ad 
hoc opgaver, bl.a. som rundviser på skolen ved ud-og indenlands besøg, fore-
drag/oplægsholder ved sundhedsfremmende tiltag, koordinering af diverse inte-
ressenter ved henvendelser og besøg på skolen.  
 
Meyers Madhus og Københavns Madhus har hyppigt anvendt vores skole til 
profilering af sundhed og arbejdet med sundhed, koordinering af studerende fra 
Professionshøjskolen Metropol, interviews til DR og TV2 samt diverse aviser, 
sparring og udvikling af sundhedsbegrebet med kollegaer mm. Herudover er jeg 
i gang med at studere Sundhed og Ernæring på Professionshøjskolen Metropol 
til udvidelse af mine kompetencer. Hensigten er at erhverve viden og erfaring til 
udvikling af Amager Fælled Skoles sundhedsprofil, samt at kunne vejlede og 
samarbejde professionelt og teoretisk med kollegaer og andre som måtte have 
interesse i skoleliv og sundhed. 
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Del 3: Anbefalinger 
 

Hvordan kan skolens erfaringer som sundhedspædagogisk profilskole bruges af 

andre skoler og institutioner i Københavns Kommune?  

 

Denne – og sidste – del af rapporten udleder konsekvenserne af de analyser, der 

er foretaget ovenfor. I mindre omfang inddrages andre erfaringer, der ikke optræ-

der eksplicit i analyserne. På den baggrund er projektgruppen nået frem til de an-

befalinger, som herunder står listet i tilfældig rækkefølge. Anbefalingerne er selv-

følgelig ikke direkte overførbare fra Amager Fælled Skole til andre skoler - de skal 

altid tilpasses lokale forhold og vilkår på den enkelte skole.  

 

Hvis det skal lykkes for andre skoler og lignende institutioner at skabe mere fokus 

på sundhedsfremme og/eller at skærpe en profil, vil projektgruppen anbefale at:  
 

Praktisere et højt og vedvarende informationsniveau ved brug af flere for-

skellige informationskanaler 

 Denne anbefaling bygger på, at Amager Fælled Skole er lykkedes med at 

praktisere et højt informationsniveau og at dette påskønnes af forældrene. Det 

høje informationsniveau og dét at forældrene kan trække på information fra 

forskellige kanaler – hjemmeside, skoleblad, personlig henvendelse, informati-

onsmøder – ser ud til at have haft stor betydning for Amager Fælled Skoles re-

lativt store popularitet. Man kan også holde sig for øje, at nogle forældre får vi-

den om skolen gennem deres netværk. Af interviewene med forældrene frem-

gik det således, at de fik information om skolen via deres arbejdsplads og halv-

formelle arrangementer uden om skolen (mødregruppe)   

 

Skabe et fælles projekt for alle: ansatte, elever og forældre 

 Det er netop hensigten med profilskoler, at de skal skabe et fælles projekt, og 

det er lykkedes for Amager Fælled Skole. De erfaringer, der er gjort på Amager 

Fælled Skole, peger på, at kommunens strategi med at etablere profilskoler er 

rigtig, hvis man vil gøre de offentlige skoler mere attraktive. Samtidig er det vig-

tigt, at profilskolerne stadig virker som almindelige distriktskoler, således at ar-

bejdet med profilen indtænkes i den almene skoledag, og at skolen fastholdes 

som et tilbud til alle.  Amager Fælled Skole ønsker at rumme alle, og det er 

netop derfor skolen har valgt så rummelig en profil som 'sundhed'. Dette 

spørgsmål er imidlertid affødt af, at de interviewede forældre fortæller, at sko-

lens profil på sundhed passer godt med deres værdier – de har altså delvis 

valgt ud fra den måde, som de allerede lever deres liv på. Et af svarene på det-

te spørgsmål kunne være at lave tilstrækkelig rummelige profiler, hvilket sund-
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hedsprofilen er et eksempel på. Men på den anden side, skal profilen heller ik-

ke blive så bred, at den mister sin betydning. På Amager Fælled Skole er 

madskolen det centrale omdrejningspunkt, og i første omgang har der været 

lidt mindre fokus på de andre aspekter af det brede sundhedsbegreb, som sko-

len tilslutter sig. På den baggrund ender projektgruppen op med at komme 

med den næste anbefaling herunder:   
 

Foretage en yderligere fokusering på et bestemt tema, der kan være drivkræf-

ten, når en skole starter op som profilskole. Der kan så gradvis udbygges til 

andre områder, som ligger inden for profilen 

 På Amager Fælled Skole er det madskolen, der er drivkræften. Men det kunne 

også være andre temaer inden for en bredere profil. Arbejdet med et fokus-

punkt inden for det overordnede projekt betyder nu, at skolen er klar til at over-

føre erfaringerne herfra til andre områder inden for profilen. Det særlige ved 

madskolen er, at den rækker ud over sig selv og også er blevet et socialt sam-

lingspunkt. Dermed udgør madskolen et væsentligt element i at leve op til hen-

sigten om, at en profilskole skal skabe begejstring og engagement i hverda-

gen. Det er også en inkluderende omstændighed, at prisen på 17 kr. om dagen 

for at være med i madskolen er rimelig – ud fra det foreliggende materiale, 

vurderer projektgruppen i hvert fald, at det ikke ser ud til at være prisen, der 

afholder folk fra at få mad derfra.  
 

Benytte sig af allerede eksisterende værktøjer, lovgivning og retningslinjer 

 For Amager Fælled Skole har det fx været en god hjælp for at kunne give pro-

jektet retning, at der har været formuleret certificeringskrav til profilskoler, og at 

disse har været drøftet med kommunes repræsentanter i styregruppen (kaldet 

projektgruppen i denne rapport). Skolen bruger også Faghæfte 21, som bl.a. 

har fungeret godt til at give belæg for skolens egen definition på sundhed. 

Endvidere er det faghæftets styrke, at det indeholder helt konkrete forslag til 

praktiske øvelser og målsætninger, som den enkelte lærer kan tage til sig. En-

delig vil skolen bruge Styr på Sundheden som et nyttigt, fremtidigt værktøj fra 

sommeren 2013 

 

Ansvarliggøre eleverne 

 Amager Fælled Skole arbejder med at ansvarliggøre eleverne på flere fronter. 

Så vidt projektgruppen kan vurdere ud fra interviews med lærere og elever, 

deltagerobservation og løbende samtaler, er der fx blevet etableret en norm 

om, at 'de store hjælper de små' – det gælder både i hverdagen og i forhold til, 

at det store elevråd hjælper det lille elevråd med at bringe deres sager videre. 

Ansvarliggørelsen ses også i madskolen, hvor de elever, der arbejder her, rent 

faktisk skal kunne levere et produkt og gives ansvar for at præsentere maden 

og anrette den for de elever, der spiser i madskolen. Det er alvor – ikke leg. 

Med til ansvarliggørelsen hører også, at elevrådet er med til at arrangere for-

skellige begivenheder, og at alle elever skal deltage. De der ikke kan deltage i 

fx en sportsbegivenhed pga. fysiske skavanker, kan byde ind med noget andet 

såsom at få det praktiske og organisatoriske til at fungere.   
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Skabe en god historie omkring projektet 

 Denne anbefaling er nært beslægtet med to af de andre anbefalinger, nemlig 

den om informationsniveauet og den om at skabe et fælles projekt. Men den 

har alligevel fortjent at blive nævnt særskilt, fordi det slår så tydeligt igennem, 

at der er bygget en succesfortælling op omkring skolen, og at 'alle' kender 

denne fortælling. Fortællingen bygger på den fine placering skolen har i Kø-

benhavnerbarometeret og i kommunens trivselsundersøgelse og er dermed et 

eksempel til efterfølgelse om, at der kan ligge en god kommunikationsstrategi i 

at udbrede positive undersøgelsesresultater og dermed have belæg for, at den 

gode historie rent faktisk har hold i virkeligheden. Med til fortællingen hører og-

så, at skolen er blandt de højst placerede af kommunens skoler, når det gæl-

der medbestemmelse og elevinddragelse.  

 Parallelt med en god kommunikationsstrategi anbefaler projektgruppen også, 

at der formuleres en dokumentationsstrategi, og at denne tænkes ind fra star-

ten af et nyt tiltag. Denne anbefaling bygger på en erkendelse af, at skolen 

godt kunne have været mere systematisk på dette punkt.  

 

Arbejde ud fra at forandringer tager tid, og at kultur primært skabes nedefra, 

men lade det gå hånd i hånd med synlige resultater 

 Det er Amager Fælled Skoles erfaring, at forandringer tager tid. Det har fx ta-

get skolen et par år fra beslutningen blev taget om at formulere en sundheds-

politik til den rent faktisk forelå. Skolen har således gode erfaringer med at lade 

processer tage deres tid. Men ind i mellem skal der også tages klare beslut-

ninger, og de kan vise sig at være meget virkningsfulde – i hvert fald hvis det 

er beslutninger om elevernes adfærd. Det er sukkerpolitikken og ophør af ude-

tilladelse eksempler på. Det ser således ud til at være virkningsfuldt at starte 

med én ting (her: en madskole) og så lade denne brede sig til andre områder, 

så det nye tiltag efterhånden forplanter til hele skolen. Derved kan en foran-

kring så småt gå i gang. Amager Fælled Skole bestræber sig i hvert fald på at 

give de små elever sunde madvaner i madskolen, og at disse, når eleverne bli-

ver større, vil være ’naturlige’ for dem. Et led i denne forandring er det også, at 

skolen fra begyndelsen havde udnævnt en af lærerne til sundhedsvejleder og 

madskolekoordinator, og at denne er meget dedikeret – en ildsjæl. Hun udøver 

en ’blæksprutte-funktion’ og virker som igangsætter og initiativtager. Endvidere 

har hun taget sundhedskurser, som er blevet omsat til gavn for skolens arbejde 

med profilen. Det er skolens opfattelse, at hendes funktion kan forklare en del 

af succesen. Skolen anbefaler således, at nogen – her en sundhedsvejle-

der/madskolekoordinator – tager teten, når man starter et nyt tiltag op. Men det 

er også vigtigt at være opmærksom på, at det er en sårbar situation at belave 

sig på en ildsjæl alt for længe, fordi vedkommende kan risikere at brænde ud, 

og fordi flere personer skal være aktivt involveret, hvis et tiltag skal forankres. 

Ildsjæle bør have en klar opbakning fra ledelsen, og der bør lægges en ledel-

sesstrategi, der sikrer, at ansvaret og funktionen med tiden bliver fordelt på fle-

re personer.   
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At lade forandringer tage deres tid, kan også blive så procesorienteret, at folk 

mister tålmodigheden og den motivation, der ligger i at se resultater. Derfor 

skal det processuelle gå hånd i hånd med synlige resultater – noget man kan 

se og vise frem. Det kan være helt materielt, som når Amager Fælled Skole 

etablerer små haver, hvor der bliver dyrket grøntsager, som eleverne må tage 

med hjem, og bier, hvor både elever og lærere kan få et glas honning med 

hjem.  

 

Med til denne anbefaling hører også, at det er en god ide for en skole at starte 

arbejdet med sin profil, selv om de politiske beslutninger ikke er endeligt taget. 

Det fremmer muligheden for, at det rent faktisk lykkes at blive udvalgt til profil-

skole, og når det så sker, er skolen kørt i stilling. Endelig hører det med, at 

skolen bør trække på de gode tiltag, der allerede er i gang, og integrere disse i 

den profil, der er ved at blive skabt. Endvidere bør det sikres, at den profil, der 

skabes, harmonerer med den allerede eksisterende kultur. Derved 'udnyttes' 

eksisterende ressourcer, og der er større sandsynlighed for at få opbakning til 

projektet.  
 

Operere med en tilgængelig, synlig og opfølgende ledelse 

 Det står klart ud fra interviewene og fra projektgruppens/styregruppens obser-

vationer, at ledelsen på Amager Fælled Skole er synlig og tilgængelig, og at 

dette påskønnes af forældre og lærere. Projektgruppen vurderer, at det er et 

væsentligt element i at skabe en succes. 

 Ligeså vigtigt er det, at arbejdet med en profil bliver fulgt op på ledelsesplan for 

at sikre projektets fremdrift. Madskolen er et illustrativt eksempel på, at dette er 

sket på Amager Fælled Skole. Fremover vil de gode erfaringer med ledelsens 

rolle på madskoleområdet i højere grad finde anvendelse på området med at få 

integreret mere fysisk aktivitet i undervisning. 

 

Tildele økonomiske ressourcer og udvise velvillighed fra beslutningstagere 

 Økonomien skal ikke glemmes. For Amager Fælled Skole kan man tale om en 

win-win situation: Amager Fælled skole har oplevet stor velvillighed fra bevil-

lingsgiverne (Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen og Børne- Ung-

domsforvaltningen), og kommunen har på den anden side fået et fagligt fyrtårn, 

der kan være inspirator for andre skoler i kommunen og bruges som eksempel, 

fx i forbindelse med besøg af udenlandske gæster. Projektgruppen vurderer, at 

ressourcetildelingen har betydning i forhold til de gode resultater, skolen har 

opnået i fx Københavnerbarometeret og tilfredshedsundersøgelsen, og at sko-

len har formået at vende en udvikling, så den nu formår at integrere elever af 

forskellig etniske og socioøkonomiske baggrunde og blive et stærkt alternativ 

til privatskolerne. Med til denne succes hører også, at Amager Fælled Skole 

gennem hele forløbet har haft et tæt samarbejde med kommunen, idet repræ-

sentanter fra de to forvaltninger har siddet i styregruppen/projektgruppen og 

derved har fulgt projektet tæt og haft løbende indflydelse på dens udvikling. 

 



 

 

30 

 

Ressourcer handler også om fysiske rammer, og hvor vigtige de er for, at et 

projekt skal lykkes. Amager Fælled skole har især mærket vigtigheden af fysi-

ske rammer i forhold til, om de inviterer til fysisk aktivitet eller om de virker be-

grænsende. Særligt har skolegårdens indretning – ’en asfaltørken’ – sat sine 

begrænsninger. Anbefalingen er her at kombinere en kortsigtet og en langsigtet 

strategi: dels at få det bedste ud af de fysiske rammer, der nu engang er, og 

dels at arbejde ihærdigt og målbevidst på at skaffe ressourcer, der på længere 

sigt kan skabe bedre rammer.  
 

Fastholde den positive udvikling – anbefalinger til skolen selv.  

Her ved vejs ende i rapporten står der stadig et stykke arbejde for døren for Ama-

ger Fælled Skole. Projektgruppen har derfor formuleret en række spørgsmål, som 

skolen vil tage med i sit videre arbejde på at udvikle og forbedre sin profil. Der er 

tale om et udvalg, der er baseret på materialet brugt i denne rapport og som anses 

for at være væsentlige. Anbefalingerne er altså ikke udtømmende for alt, hvad 

Amager Fælled Skole kan eller vil gøre.  

 Hvordan kan man fremme elevernes fysiske aktivitet – særligt i udskolingen? 

Det ser ud til at være relativt nemt at få de små elever til at bevæge sig – de 

kan nærmest ikke lade være. Men når eleverne kommer i 8. klasse sker der en 

ændring. Amager Fælled Skole kan med fordel fokusere på, hvordan fysisk ak-

tivet forsætter med at være en naturlig del af elevernes livsførelse. 

 Er begrebet medborgerskab nyttigt som det 'tredje' ben (sammen med mad og 

fysisk aktivitet) i skolens sundhedsprofil?   

 Kan madskolen yderligere udnyttes til at vække elevernes økonomiske og øko-

logiske ansvarlighed? Fx ved at lave budgetter og regnskaber, herunder ud-

regning af økologiske regnskaber (CO2 aftryk) i fx matematiktimer?  

 Hvordan kan den gode fortælling om madskolen omsættes til den gode fortæl-

ling om fysisk aktivitet og (evt.) medborgerskab? 

 Hvordan kan man løse den pædagogiske udfordring, der er i madskolen pga. 

travlhed? Skal skolen være opmærksom på eventuelle eksklusionsmekanismer 

i madskolen? Fx reglen om at ’man skal smage på alt'? 

 Er det Amager Fælled Skoles ønske, at fysisk aktivet skal være en naturlig del 

af hver eneste lærers praksis?  Og hvordan kan erfaringerne fra de lærere, der 

allerede arbejder systematisk med at integrere fysisk aktivitet bruges i andre 

sammenhænge?  
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Mad og Måltidspolitik for Amager Fælled Skole 

 
Amager Fælled Skole er en profilskole – Madskole med særligt fokus på sund og 

ernæringsrigtig mad til alle skolens børn og voksne. Vores Madskole skal være 

med til at skabe et miljø hvor sundhed og sund livsstil er omdrejningspunktet. Vi er 

af den klare overbevisning at sundhed og indlæring er hinandens forudsætninger 

og samtidig fremmer motivation, koncentration og trivsel hos eleverne. Vi har på 

skolen eget produktionskøkken med uddannet og ambitiøst personale, som står for 

det daglige arbejde i tæt samarbejde med skolens elever. Eleverne skal b.la. være 

med til at tilrettelægge menuen, tilberedningen og serveringen. Vi tror på, at vi 

herigennem kan styrke det fælles ejerskab for maden og måltidet og som deraf vil 

opleves ansvarsfuldt og meningsfuldt for eleverne. Intentionen er, at vi skal under-

støtte eleverne i at få sunde kostvaner og lære eleverne til at kunne træffe det sun-

de valg. 

 

Maden 

 

På Amager Fælled Madskole ønsker vi at give børnene det gode måltid. 

Hver uge kommer vi igennem en dag med suppe, kød, fisk og vegetarisk mad. Ved 

hvert eneste måltid serverer vi groft brød, et udvalg af sæsonens friske grøntsager 

og andet tilbehør, eks. salater, råkost og små skåle med krydderurter. 

 

Vores mad afspejler det moderne samfund og tager hensyn til den danske madkul-

tur. Vi følger årets gang dvs. - ved forårets første solstrejf serverer vi asparges og 

sprøde rabarber og i sensommeren de smagfulde tomater, søde majs og smukke 

jordbær. Ved juletid serverer vi selvfølgelig risengrød og and med dejlig hjemmela-

vet rødkål. Herudover stræber vi i vores dagligdag naturligvis efter, at lave al vores 

mad fra bunden som frikadeller, falafel, leverpostej og meget andet godt. 

  

Amager Fælled Madskoles råvarer er mindst 75% økologiske. Vores kød er altid 

halal, dette med udgangspunkt i at kunne servere måltider til alle skolens elever.   

 

Vi følger de officielle anbefalinger fra sundhedsstyrelsen om de ”8 kostråd”: 
- Spis frugt og grønt – 6 om dagen. 
- Spis fisk og fiskepålæg – flere gange om ugen. 
- Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød – hver dag. 
- Spar på sukker – især fra sodavand, slik og kager. 
- Spar på fedtet – især fra mejeriprodukter og kød. 
- Spis varieret og bevar normalvægten. 
- Sluk tørsten i vand (vi har vandautomat i madskolen). 
- Vær fysisk aktiv – mindst 1 time om dagen. 

 

Vi anbefaler at I besøger fødevarestyrelsens hjemmeside ”Alt om kost” - 

www.altomkost.dk til inspiration og oplysning. 

 

Måltidet 

http://www.altomkost.dk/
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Vi planlægger vores måltider i samråd med eleverne og tilgodeser deres individuel-

le ønsker og behov. Vi søger, at opbygge elevernes madmod, da vi mener, at dette 

er vejen til at kunne vælge at spise sundt og varieret. Vi laver mad de kender og 

elsker, og samtidig udfordrer og introducerer vi eleverne for nye retter og råvarer. 

 

I forbindelse med introduktion af de mange nye råvarer, lægger vi samtidig vægt på 

at ”skille tingene ad” og derved give eleverne mulighed for netop at smage nyt, 

sammensætte maden og udfordre madmodet. De mange individuelle anretninger 

giver yderligere eleverne mulighed for altid at kunne spise sig mætte og tilfredse. 

 

Ved hver eneste måltid lægger vi stor vægt på sammensætningen af smag, farve, 

duft og konsistens. Vi ønsker at maden skal være indbydende, lækker at se på, 

dufte godt og selvfølgelig smage fantastisk. Madoplevelsen tilgodeses og sættes i 

højsæde. 

 

Madhilsner fra Sebastian, Katrine og Vivi 
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