
 

  

 

Opsamling på forældreworkshop, mandag d. 26. September 2016 
Carolineskolen – verdens bedste skole 
 
 
Der foregår rigtig mange aktiviteter og projekter på Carolineskolen i forbindelse med at udvikle 
verdens bedste skole. Som en del af inddragelsen af forældregruppen i udviklingen blev der d. 26. 
September 2016 afholdt forældreworkshop i skolens nye lokaler på Strandvejen 93. Der blev 
snakket samarbejde mellem skole, børnehave og vuggestue, udearealer, forældreliv, hjemmeside, 
den nye skolebygning og meget mere. Denne opsamling byder på et overblik over alle de gode 
input, som aftenen bød på.  
  
Forældreworkshoppen bestod udover en kort velkomst og introduktion fra 
skoleleder Pernille, børnehaveleder Tine og Lene fra Autens af tre 

workshoprunder, hvor alle forældre fik mulighed for at ”shoppe” rundt og vælge blandt otte 
tematiserede workshops: 
 
Gulvet var åbent for alle tanker og ideer, som skolens forældregruppe måtte have. Det kom der 
en masse gode input og dialog ud af, som vil blive taget med i de videre overvejelser omkring 
skolens fremtid. De enkelte input er ikke nødvendigvis en fælles holdning, men udtryk for én eller 
flere forælders ønsker/tanker/input/idéer. På de næste sider følger aftenens input. 
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Den nye skolebygning 
 
Vi har en god overordnet ide om, hvordan den nye skolebygning på Strandvejen 93 skal tages i 
brug, dvs. hvem skal være hvor. Der er dog fortsat detaljer, der skal falde på plads og det blev 
derfor diskuteret, hvordan vi konkret indretter skolen. Til det og bygningen generelt kom der 
følgende input. 
 

     
 

 
 

 
 

Særlige rum 
• Indret et tumlerum i nærheden af de yngste årgange. 
• Sørg for stillerum til fordybelse for alle årgange. 
• Gør Riddersalen til permanent opholdsstue eller bibliotek, hvor  

børnene også kan sætte sig og fordybe sig. 
• Lav et multimedie-lokale til redigering mm. med store skærme,  

hvor børnene kan udfolde sig kreativt digitalt. 
• Kødkøkken, hvis der skal laves kødretter, og et lokale til slagteren. 
• Skolen skal have rigeligt med toiletter til hhv. store og små børn. 

Særlige ønsker i forbindelse med indretning af zoner 
• Et særligt område til hebraisk. 
• God it-infrastruktur (kablet/trådløs) og eventuelt en fri wifi-zone. 
• Elevskabe med låse til værdigenstande, computere mm. 
• Et hyggeligt café-område med sunde mellem-måltider, der kan laves til lektieområde om 

eftermiddagen. 
• Byg mindre ”sundhedsstationer”, hvor børnene kan kravle, hoppe og klatre. 

Derudover blev følgende diskuteret og eller ønsket 
• Forældre får mulighed for at se plantegninger over skolen (svar: disse kan ses på 

kontoret, men må ikke forlade skolen eller lægges på nettet). 
• De store kan bruge palæets store altaner. 
• Man integrerer fritidsaktiviteter på skolen.  



 

  

Forældrebank – ressourcer 
 

Vi får løbende en masse dejlige henvendelser fra forældre om ting, de  
har mulighed for at hjælpe skolen med. Det kan være fondssøgning,  
indretningsplaner, hjælpe med istandsættelse, at børnene kan opleve  
forskellige professioner i det virkelige liv m.m. Derfor oprettede vi  
denne workshop for at skabe et første overblik over de ting, som  
Carolineskolens forældre vil og kan bidrage med til skolens liv og virke.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Praktisk support ifbm. flytning 
• Skolen kan lave en udbudsliste over, hvad der er behov for. Forældre kan melde sig på. 
• Forældre kan hjælpe med at holde indflytterfest. 
• Sponsorere ting/møbler, fx legeredskaber eller lign. 
• Obligatorisk arbejdsdag. 

Skolerelaterede ressourcer 
• Forældre kan hjælpe med praktikophold og komme med forslag til praktiksteder og 

forskellige temaer/fag/job.  
• Man kunne have en ”forældrebank” med praktikmuligheder og –ressourcer. 

Arrangementer og aktiviteter 
Der var et bredt ønske om at have flere sociale events for både børn og voksne. Der var 
dog uenighed om, hvor ofte sådanne skal holdes. Børnene kan involveres i disse og man kan 
eksempelvis lade dem lave maden. Eksempler på arrangementer og aktiviteter: 
• ”Carolinedagen” for både børn og forældre med socialt samvær og praktiske gøremål. 
• Torsdags-event én gang om måneden med mad og evt. film. 
• Kulturel bazar. 
• Yoga, meditation og afspænding. 
• Skuespil/drama. 
• Computer/IT-undervisning, herunder hvordan man begår sig på nettet. 



 

  

 
 

Forældreliv 
 

At flytte et nyt sted hen er en god anledning til at starte nye traditioner. Forældrene blev derfor 
bedt om at komme med inputs til dette. Særligt var der fokus på, hvordan den nye bygning og 
dens faciliteter kan bruges i forældrekredsen. Det kom der følgende forslag til: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ny hjemmeside 

 
Vi er så småt gået i gang med at arbejde på en ny hjemmeside for skolen. Alle indholdsmæssige 
input, som blev nævnt på denne workshop følger herunder: 
 

Samarbejdsform 
• Det blev diskuteret om forældre bør være forpligtiget til at bidrage med et antal timer, 

der understøtter skolens arbejde. Her blev nævnt flere holdninger vedr. emnet: 
•  ”Det er et turnoff med tvang/regler” 
•  ”Dem, der brænder for det, skal også stå for det – det bør være frivilligt” 
•  ”Man kan lægge et moderat pres: ”Kunne du tænke dig at hjælpe med…?”” 
• Bestyrelsen kan koordinere projekter og skolens behov via forskellige udvalg på nettet. 

Forældrebrug af den nye skolebygning 
• En introduktionsguide til skolen med sprog, sikkerhed og andre praktiske forhold kan 

produceres og deles ud. Guiden vil fungere som en velkomstpakke – en ”lille hjælper”.  
• Have ”jødedom for dummies”-aftener og dermed skabe fællesskab for ikke-jøder. 
• En kaffe/the-bar kan indrettes, så forældre har et ”touch down”-område, når de 

afleverer børnene. 
• Et Hakoah-samarbejde m. SFO og andre lignende børnetilbud kan etableres. 
• Man kan hænge en opslagstavle med tilbud, muligheder, arrangementer osv. op. 
• Lave forældreudsalg. 
• Skolen kan huse gammel elev-fester. 
• Kantinen kan åbnes for alle. 
• Forældrene kan deltage i morgensang, fællesspisning og lignende aktiviteter. 
• Man kan etablere mulighed for at leje skolen til private fester. 



 

  

 
Samarbejde mellem skole, børnehave og vuggestue 

 
Skolen, børnehaven og vuggestuen er i dag selvstændige enheder. Dem arbejder vi 
på at lægge sammen, så vi kan skabe en god sammenhæng i både den 
pædagogiske tænkning, børnenes hverdag og særligt lette overgangene fra 
vuggestue til børnehave til skole. Alle input og tanker går på, hvordan skolens 
forældre ser, at der kan skabes en bedre sammenhæng: 

 

 
 
 

Udearealer 
 

Over vinteren vil vi lægge planer for, hvordan vi kan bruge skolens ude- 
arealer. Eleverne er via elevrådet i fuld gang med at udvikle ideer, og vi  
hører også løbende ideer fra forskellige sider. Vi har pt. kun begrænsede  
midler til at ændre udearealerne, men det koster ikke noget at drømme,  
så det er vi begyndt på. Særligt er fokus på, hvad der tilføjer bedst værdi  
for børnene. Workshoppen bød derfor alle ideer, input og gode kontakter fra forældreside 
velkommen. I denne proces vil i øvrigt blive nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder videre med 
udeareal-projektet og eventuelt søger fonde til at realisere nogle af drømmene.  
 

Forslag til ny hjemmeside 
• Det er vigtigt at fortælle de gode historier. Nogle vælges ud og  

lægges på nettet, da det vil give en god ”story-telling”-proces både  
indadtil (selvforståelse) og udadtil (markedsføring). Forældre/ 
børn/lærere kan eksempelvis involveres i at skrive om:  
• Hvad de er glade for ved skolen. 
• Hvorfor de har valgt skolen. 

• Hjemmesiden bør laves på flere sprog. 
• Den kan indeholde et oplæg om visionen for skolen. 
• Hjemmesiden kan fungere som link mellem Carolineskolen, menigheden og alumne-

netværk og kan desuden benyttes til promovering af og rekruttering til Carolineskolen. 
• Hjemmesiden bør være et visitkortsite med information om skolens nøglepersoner, 

mens andre informationer holdes i intra. 

Forslag til samarbejde 
• Man kan lave en ”pre-school”-ordning, der minder om ordningen med 1. maj-børn. 
• Fokusere på kommunikation mellem enhederne (ingen er under- eller overordnet). 
• Tilpasse lukkedage, sådan at det bliver nemmere at arrangere feriedage. 
• Det er vigtigt at bevare pladsen til det pædagogiske og fysiske. 
• For at få et godt samarbejde er det vigtigt at etablere tryghed. Både for børn, 

pædagoger, lærere og forældre. Før det er det svært at udforske samarbejde. 
• Stadig fokus på børnenes behov 



 

  

 

 
 
 
 
 
  Forslag til aktiviteter 
• Trampolin. 
• Klatrevæg/klatretræer. 
• Sandkasse. 
• Ethjulede cykler. 
• Slackline. 
• Multiborde til skak/ping pong. 
• Klatretårn. 

• Redskabsskur. 
• Drivhus. 
• Hønseskur. 
• Tegnebaner – kridt på asfalt. 
• Huler til at gemme sig i. 
• Læringstrappe, eksempelvis med tabel.

 

 
 
 

Verdens bedste skole 
 

Vi har en ambition om at løfte skolen pædagogisk over de kommende år til en exceptionel og 
fantastisk skole for børnene. På forældreårsmødet talte vi om de overordnede tanker for skolen. 
På denne workshop hørte vi om, hvad der er betydningsfuldt og hvad forældrene oplever er en 
fantastisk skole for børnene. Hvad der vil gøre Carolineskolen til verdens bedste følger herunder. 

Ideer til særlige områder 
• Udendørs rekreativt område med dyr og urtehave. 
• Udendørs gymnastik-område (urban gym) med 100 meter-bane. 
• Område til kampsport - udendørs boksepude og karatepæl. 
• Køkkenhave/byhavekrukker (evt. på taget) – én særskilt til SFO/Klub. 
• Fodbold-/basket-/tennis- og rundboldbane. 
• Bålplads. 
• Svævebane. 
• Bier på taget. 
• Skaterbane. 
• Altan i gymnastik-bygningen. 
• Udendørs sceneområde. 
• Overdækket loungeområde. 
• Særskilt område for store og små. 

Andre ønsker forbundet med udeareal 
• Udnytte at skolen ligger så tæt ved vandet og indkøbe fiske- og robåde. 
• Placering af vuggestue separat, herunder mulighed for at sove ude. 
• Brug af ”Netto”-skoven. 
• Dekorative facader – evt. lade kunster dekorere vægge mod ”gården”. 
• Cykelparkering. 
• Skur til forældres ladvogne. 



 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Åbent input 
 

Den sidste workshop, Åbent input, var stedet, hvor man kunne dele input, tanker og drømme, 
som ikke blev dækket på de overstående syv stationers temaer.  
 

Overordnede visioner 
• Visioner for skolen må ikke overskygge en god, stabil skolehverdag og pædagogik med 

høj trivsel. 
• Det er en holistisk skole med fokus på det hele menneske. 
• Der er nul-tolerance overfor mobning uanset forældres status i menigheden. 
• Inddragelse af fremmede religioner. Det styrker tolerancen og skaber rummelighed. 
• Mangfoldighed. 
• Barnet i centrum – et innovativt mindset. 
• God kommunikation mellem ledere, lærere og forældre. 
• Plads til individualisterne, plads til nørderne og rum til alle. 
• Sundhed og fokus på bæredygtighed. 
• En kreativ skolegang, der modvirker kedsomhed. 
• Børnene inkluderes i forståelses- og læreprocesser,  

så de lærer, at der ikke altid er et facit. 

Læring på Carolineskolen 
• Nedbrydning af traditionelle skolestrukturer (klasseværelser, timer og skemaer). 
• Fejl som en del af læringsmetode. 
• Ny pædagogik, men ikke kun digital læring. 
• Højt fagligt niveau, der er tilpasset det enkelt barn og dets behov. 
• Fokus på tydelig struktur for de børn, der har behov for det. 
• Sansebaseret læring og sociale kompetencer. 
• Fremmedsprog - engelsk som hovedsprog og mulighed for andet valg end tysk. 
• Børnene lærer på tværs af klasserne – lærer af hinanden. 
• Eksterne undervisere (kunstnere, politikere, matematikere og forretningsfolk). 
• Niveau-opdeling af elever. 
• Udveksling med andre skoler – studieture. 
• God forberedelse til ungdomsuddannelser og senere (studie-)liv. 
• Kobling mellem skole og SFO. 
• Hands-on læring, fx køkken, sløjd og krea-værksteder. 
• Inddrage natur i alle fag. 



 

  

 
 

 

Diverse input 
• Elevråd skal deltage i relevante konferencer. 
• Skolens IT skal opgraderes. 
• Lektier må gerne kunne laves over videokonferencer. 
• Livestream/optag undervisning. 
• Der skal være sammenhæng mellem pris og kvalitet i en ny, evt. obligatorisk,  

madordning. Følg kostråd og undgå færdigproducerede varer. 
• Bedre integration af israelerne. 
• Rammesæt hvad forældre kan/må deltage i. 
• Jødisk materiale skal være mere professionelt og have en tydelig profil. 
• Opret venskabsklasser fra andre skoler. 

Derudover skal det overvejes: 
• Hvordan man kan forbedre link mellem Carolineskolens alumni og den jødiske 

menighed. 
• Hvordan man kan få en skarpere jødisk profil. 
• Hvordan Carolineskolen skal promoveres med henblik på rekruttering. 


