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Bestyrelsen 

Formand Inger Andersen Frederiksberg Kommune Inan03@frederiksberg.dk   

Næstformand Henning Bach Christensen Rudersdal Kommune hbc@rudersdal.dk  

Kasserer Egon Agerlin Egedal Kommune egon.agerlin@egekom.dk 

Sekretær Pernille Halberg Salomon  Hørsholm Kommune psa@horsholm.dk 

Daginstitutionsnetværket Jette Frandsen Pedersen Hillerød Kommune jepe@hillerod.dk  

Direktørnetværket  Henning Bach Christensen Rudersdal Kommune hbc@rudersdal.dk  

Familienetværket Tine Vesterby Sørensen Gladsaxe Kommune  softvs@gladsaxe.dk 

Kultur- og fritidsnetværket Marianne Hoff Andersen Helsingør Kommune mha12@helsingor.dk 

Skolenetværket Martin Tinning Rudersdal Kommune mti@rudersdal.dk 

 

 

Indmeldinger på at holde oplæg til fællesmødet den 16. september 2016 

Kommune Kontaktperson Mail/telefon Indlæg/emne 

Lyngby-Taarbæk 

Kommune 

Erik Pedersen, 

Centerchef 

erpe@ltk.dk 

Telefon 45 97 30 63  

- 0-18 års område (også i den konkrete styring)  

- fælles læringsgrundlag  

- udviklingsinitiativer (Synlig Læring, 4K) i både 

skoler og dagtilbud 

Københavns 

Kommune 

Mads Kamp 

Hansen, 

Fritidschef  

 

madska@kff.kk.dk 

Telefon 33 66 38 99 

erfaringer om Åben Skole fra et kultur- og 

fritidsperspektiv, herunder vores 

undersøgelser der viser at foreningerne er 

negative overfor reformen, men får flere 

medlemmer af det 

Fredensborg 

Kommune 

Sus Emmery, 

Skole Og 

Institutionschef 

 

suem@fredensborg.dk

  Telefon 72 56 22 74 

Kommunens skoler får landets første 

"naturkanon"  

Samtlige elever i kommunens folkeskoler får 

fremover tilbudt den samme perlerække af 

læringsforløb i tæt kontakt med naturen 

gennem hele deres skoletid. Det sker med et 

nyt fælles program – en såkaldt ”naturkanon” – 

som gælder for alle 0. til 9. klasser. 

Naturkanonen tilrettelægges af Skolen i 

Virkeligheden og er den første af sin art i 

landet. 

 

”Her er tale om et ægte løft af kvaliteten. Alle 

vores elever får fremover de samme 

undervisningsforløb i inspirerende omgivelser 

og med dygtige fagpersoner, som brænder for 

deres fag”, siger Sus Emmery, der er souschef 

i kommunens Center for læring, fritid og 

sundhed, og fortsætter:  

 

”Med denne naturkanon opfylder vi samtidig et 

stort ønske hos lærerne om at tilbyde faste 

forløb i lokalområdet, der både er enkle at 

planlægge og giver eleverne et stort udbytte. 
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Dermed bliver vi også mindre afhængige af 

skolernes meget forskellige kontakter og 

muligheder, der hidtil har præget 

undervisningen på både godt og ondt”. 

 

Naturkanonen starter i 0. klasse med tema om 

”liv”. Fra 1. klasse og frem til 9. klasse foregår 

læringsaktiviteterne forskellige steder i 

lokalområdet (Krogerup Avlsgaard, Esrum Sø, 

Øresundsakvariet, Bjerre Strand og ved 

Planteavlsstationen/ Naturakademiet).  

Temaerne veksler mellem Havet, Skoven, 

Søen og Marken.  

 

Eksempelvis har 6. klasserne tema om 

Ferskvand og mødes ved Esrum Sø, hvor de 

lærer om bl.a. fødekæder og organismers 

samspil med naturen. Eleverne indsamler selv 

fisk og andre dyr i søen.  

Året efter har de som 7. klasser tema om 

saltvand og lærer at lave undersøgelser, der 

viser sammenhænge mellem livsbetingelser i 

saltvand og antallet af udvalgte organismer i 

Øresund. 

Halsnæs 

Kommune  

Lena Søgaard, 

Leder af Børn- 

og 

Ungeafdelingen 

lens@halsnaes.dk 

Direkte 47 78 41 05 

Mobil 21 99 69 05  

Vi vil gerne fra Halsnæs byde ind med et 

oplæg der dækker det samlede område skole 

og institution. Vi har siden sammenlægningen 

af områderne i 2014 arbejdet på at skabe en 

råd i vores tilgang til læring, og det vil vi Henrik 

Reumert og jeg gerne berette lidt om. 

 

Fredensborg 

Kommune 

Lise Kahn, 

Kulturchef 

(projektansvarli

ge souschef og 

afdelingsleder 

på Fredensborg 

Bibliotekerne 

Stine 

Holmstrøm 

Have holder 

oplægget).  

 

lika@fredensborg.dk 

Telefon 72 56 24 40 

 

SHOH@fredensborg.d

k 

Jeg er som kulturchef nyt medlem i kredsen og 

vil meget gerne byde ind med at vi kan fortælle 

om et samarbejdsprojekt mellem Fredensborg 

Bibliotekerne og Fredensborg kommunes 

skoler. Som oplægsholder vil jeg pege på, at 

den projektansvarlige nemlig souschef og 

afdelingsleder på Fredensborg Bibliotekerne 

Stine Holmstrøm Have holder oplægget.  

Kort beskrivelse: 

Med støtte fra Kulturstyrelsens udviklingspulje 

gik Fredensborg Bibliotekerne i 2014 sammen 

med Fredensborg Kommunes folkeskoler om 

et projekt, der skulle styrke kommunens 
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udskolingselevers færdigheder i at  finde, 

vurdere og håndtere relevant information på 

nettet og via artikeldatabaser og 

informationssportaler som Faktalink, 

Wikipedia, Infomedia og Skoda. Vi vil i 

oplægget kunne præsentere resultaterne og 

fortælle om den helhedsplan, der nu er 

vedtaget for alle skoler. 

Projektet blev udviklet og afprøvet på tre af 

kommunens folkeskoler frem til efteråret 2015. 

Derefter blev en samlet undervisningsplan for 

hele Fredensborg Kommunes 6.-8. klasser i 

2016 sat i drift for at  sikre, at eleverne på 

bedst mulig vis er i stand til at navigere i 

informationssamfundets digitale jungle og finde 

den mest egnede information omkring et givent 

område. Rapporten kan hentes på 

https://www.fredensborgbibliotekerne.dk/m

ediekompetence-og-information-literacy 

Albertslund 

Kommune 

Henriette Krag,  

Chef for Skoler 

og Uddannelse 

Henriette.krag@albert

slund.dk 

Direkte 43 68 61 40 

Mobil 23 71 72 57 

Oplæg om temaet med Albertslund brillerne 

på. Hovedvægt på skoleområdet.  

  

 

Helsingør 

Kommune 

Rikke Reiter  Rre57@helsingor.dk  Helsingør Kommune vil gerne byde ind med et 

kort oplæg om, hvordan vi arbejder med at få 

innovativ læring, koblingen til det 

omkringliggende samfund og løsninger der 

giver mening i virkeligheden, ind i alle fag i 

folkeskolen. Vi har ikke taget hul på 

dagområdet i den del endnu – men hvis det 

har interesse, så kan vi fortælle, hvor langt vi 

er i processen.  
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