
   

Skolen på Grundtvigsvej 

 
 

Kære forældre 
Velkommen til en skole, der ser det som sin opgave at danne og uddanne 

børn til at tage livtag, til at påvirke det omgivende samfund og til at skrive 

morgendagens historie. 

På Skolen på Grundtvigsvej lader vi ikke faste skemaer og konventioner 

definere begrænsninger, muligheder og indhold for skolens virke. Vi sætter 

barnets læring i centrum og lader rammerne understøtte barnets 

læringsmuligheder samt skolens læringsmiljø. Det betyder blandt andet, at 

alle børn arbejder med projektbaseret læring, at vi er en skole uden en 

klokke der ringer, at børn har forskellige bøger og at vi holddanner børnene 

løbende. Alle børn har et fast tilhørsforhold til en hjemgruppe i en galakse.  

Alle børn har særlige behov og særlige talenter og alle børn har krav på, at 

vi følger deres udvikling tæt og skaber de bedste rammer omkring deres 

udviklingsproces. 

 

 

  

VELKOMMEN TIL 

Informations- 
møde 
 

Hvis du er interesseret i at 

høre mere om Skolen på 

Grundtvigsvej, er du 

velkommen til at deltage i 

vores informationsmøde 

mandag den 9. november 

kl. 17.00 til 18.15 eller kl. 

18.30 til 19.45 

Grundet covid-19 kan hver 

familie kun møde op med 

en repræsentant og I 

tilmelder jer på skolens 

hjemmeside: 

skolenpaagrundtvigsvej. 

aula.dk eller ved at skrive til 

skolens mail: 

skolenpaagrundtvigsvej@ 

frederiksberg.dk  

Eventuelle ønsker til dit 

barns placering i en galakse 

bedes anført i 

bemærkningsfeltet i det 

elektroniske skolevalg. 

 

Hvis du vil vide 
mere 
Se skolens hjemmeside: 

skolenpaagrundtvigsvej. 

aula.dk 

Send en mail til skolen på 

skolenpaagrundtvigsvej@ 

frederiksberg.dk 

Eller ring til skolen på tlf.  

38 21 05 10. 



   

Aldersblandende fællesskaber 
På Skolen på Grundtvigsvej er børnene delt i aldersblandede hjemgrupper i 
stedet for traditionelle klasser.  

Læring er en del af skolens kultur og børnene på skolen er kulturbærere. 
Gennem peer to peer undervisning (Peer to peer = ligemand til ligemand) 
opbygger vi trygge og ansvarsfulde relationer børnene imellem, også på 
tværs af alderstrin. Det giver os en mulighed for at udfordre og støtte alle 
børn upåagtet af at de i forskellige faglige sammenhænge er forskellige 
steder på deres læringsstige.  

Dette skaber en enestående skolestart, hvor de nye børn indsluses i skolens 
kultur via de ældre børn fra deres første dag på skolen. Erfaringen viser, at 
aldersblandingen giver en mere tryg og lærerig skolestart. 

Hjemgruppen er barnets trygge sociale enhed, hvor der også foregår både 
social og faglig læring. På den måde kan vi bedre imødekomme de enkelte 
børns behov og dyrke deres talenter.  

Til hver hjemgruppe er knyttet hjemgruppevoksne - typisk en lærer og en 
pædagog. De nye børn kommer til at være en del af en hjemgruppe, hvor 
de ældre børn kender og bærer kulturen og hjælper de nye børn med at 
finde ud af, hvad det vil sige at gå i skole. 

Tre hjemgrupper danner tilsammen en afdeling i en af vores fire galakser. 
Skolen består af galakserne: Mælkevejen, Andromeda, Seyfert og Virgo. 
Galakserne har en grøn afdeling (med børn fra 0.-2. årgang) og en blå 
afdeling (med børn fra 3.-5. årgang). 6. og 7. årgang er vores gule 
overbygning, og 8. og 9. årgang vores røde overbygning. I overbygningen er 
hjemgrupperne årgangsbestemt. 
 
 

 

 
  

Leg- og lærings-
fællesskaber  
fra kl. 7-17 
 
På Skolen på Grundtvigsvej 
samarbejder lærere, 
medhjælpere, 
børnehaveklasseledere og 
pædagoger tæt sammen 
omkring læring og udvikling 
af det enkelte barn og 
børnegrupper. Vi har fuld 
integration og 
lokalefællesskab mellem 
skole og eftermiddag (SFO 
og klub), mellem formel og 
uformel læring. Derved 
sættes de forskellige 
medarbejderes fagligheder 
og kompetencer i spil til 
gavn for børnenes læring, 
trivsel og udvikling henover 
hele dagen. 
 

Første skoledag 
 
På Skolen på Grundtvigsvej 
begynder de nye børn 3. maj 
2021. Det betyder, at 3. maj 
er jeres børns første 
skoledag, og den dag, som vi 
festligholder sammen med 
jer. Børnene vil på forhånd 
kende deres hjemgruppe og 
dermed indtræde i en 
allerede etableret gruppe. 
Der vil den første tid være 
fokus på trivsel, relations-
dannelse og trygheden i den 
mindre base, hjemgruppen, 
samt på at lære skolens 
kultur at kende. 
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Forældre som ressource 
Forældre er den vigtigste ressource i 
børns liv. Derfor forventer vi, at alle 
forældre deltager i både det vigtige 
samarbejde omkring udviklingen af eget 
barn, det kontinuerlige arbejde for at 
støtte op om de fællesskaber, som 
børnene indgår i, samt at forældre 
engagerer sig i skolens udvikling.  

Derfor er forældre velkomne på skolen - 
både i hverdagen, til forældrepassedage, 
i udviklingsgrupper samt til særlige 
undervisningsforløb, hvor forældrene 
har viden og kompetencer, de gerne vil 
byde ind med.  

 

Læring i fællesskab 

På skolen på Grundtvigsvej tror vi på, at mennesker har brug for at indgå i fællesskaber, derfor tager vi 
stilling til, hvordan vi danner hold/grupper og relationer mellem børnene. Vi bruger såvel ensartethed som 
forskellighed i alder, køn, kompetencer, læringsstile og kultur med det formål at styrke vores børn i at 
udvikle sig til mennesker, der kan og vil tage del i verden. Mennesker der har selvtilliden til at udvikle og 
skabe et bedre samfund og en verden, der ikke er angst for det fremmede.  

Det er vigtigt for os, at børnene befinder sig i en vekselvirkning af tryghed og udfordringer. Eller at børn 
lærer at blive trygge ved udfordringer. At børnene lærer at stræbe efter mere og at blive bedre til at læse, 
danse eller dividere. Det er utroligt motiverende for børn at opleve andre børn, der kan noget, som de 
gerne selv vil kunne, samt at kunne inspirere og hjælpe til andre tider. 

 

Projektbaseret læring 
Skolen er det sted, hvor vi beslutter os for, at vi elsker verden nok til 

at tage ansvar for at deltage, handle og forandre den. 

 

Således lyder skolens mission og gennem et fælles didaktisk fundament, der bygger på projektbaseret 

læring udfoldes missionen i det daglige virke. Undervisningen på skolen er derfor organiseret i projekter, 

hvor vi igennem 5 årlige projekter fordyber os i vigtige tværfaglige problemstillinger samtidig med at vi 

fordyber os i de særlige faglige aspekter inden for hvert fag, der knytter sig til de relevante 

problemstillinger. Fagene er de søjler, som projekterne udfolder sig oven på. Projektbaseret læring på 

Skolen på Grundtvigsvej bygger på følgende intentioner: 

 

• Verden skal forme læring og læring skal forme verden 

• Forpligtende læringsfællesskaber 

• Medbestemmelse og pligt til at handle 

• Læring og Motivation gennem hånd, hjerte og hjerne 

• Sæt dig selv i samspil – Feedback, forbedring og fejlmodighed 

 

Vi glæder os til at fortælle jer mere om skolens visioner og hverdag til informationsmøde i skolens idrætssal 

med indgang på H. Steffensvej mandag den 9. november hhv. kl. 17-18.15 eller kl. 18.30 – 19.45 

 

På snarligt gensyn fra skolens ledelse: 

Helle Bjerg, Nicholas Frost-Lindsteen, Line He-Gjerløff, Jacob Petersen, Casper Gregers & Lise Ammitzbøll la Cour 


