
 

 

ALLE TIDERS SØNDERBRO – JANUAR 2015 
          

 

Alle institutioner og skoler i kvarteret omkring Sønderbro på Amager går nu sammen om en helhedsindsats 

for at skabe chancelighed for kvarterets børn og unge. Med Alle Tiders Sønderbro ønsker vi, at kvarterets 

børn og unge, uanset social eller etnisk baggrund, får de bedst mulige chancer for et godt liv og får de samme 

chancer som alle andre børn i Danmark. 

Med indsatsen ”Alle Tiders Sønderbro” igangsætter Sønderbros vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og 

Sønderbro Skole nu en ekstraordinær fælles indsats. Indsatsen er for at styrke børn og unges læring og 

udvikling af de nødvendige kompetencer og færdigheder for at få en ungdomsuddannelse og et godt og rigt 

liv.  

Alle Tiders Sønderbro indsatsen består af fire indsatsområder: Sprog, trivsel, inklusion og fagligt løft. 

Vi har ambitioner på alle børns vegne, og alle børn og unge skal have lige vilkår og muligheder for at klare sig 

godt gennem deres skoletid og videre i ungdomsuddannelser. Vi tror på, at vi indfrier ambitionen gennem en 

systematisk indsats for børnenes udvikling og i en fælles helhedsindsats mellem skolen og alle institutionerne i 

nærmiljøet. 

 
Sådan gør vi 

 
Vi ved, at jo tidligere i børnenes liv, vi laver en indsats, jo bedre virker det. Vi ved også, at tilpasset læring af 

høj kvalitet er med til at give alle børn en sund tro på egne evner. Derfor følger vi børnenes læring helt fra 

vuggestuerne. I institutionerne arbejder personalet med en systematisk tilgang og opfølgning på børnenes 

sproglige udvikling.  

Samtlige deltagere i Alle Tiders Sønderbro vil bruge Maryfondens program ’Fri for Mobberi’ til at gøre 

børnenes trivsel bedre. Her lærer børnene for eksempel om omsorg og respekt.    

Inden børnene skal starte i skole, starter de på fritidshjemmene i april måned. En del af Alle Tiders 

Sønderbro er, at alle fritidshjemmene sammen med børnehaveklasselederne vil skabe et fælles forløb med en 

rød tråd i børnenes oplevelser fra børnehaverne og over til skolen. Så bliver børnene bedre forberedt til deres 

skolegang.  

På Sønderbro Skole arbejdes der blandt andet med etableringen af en evalueringspraksis i forhold til børnenes 

læseudvikling samt indførelsen af ”Læsehest”. Læsehest er en metode, der har vist sig meget effektiv til at 

styrke børnenes læsefærdigheder andre steder end i København.  Endvidere vil Sønderbro Skole arbejde med 

forskellige metoder, som gør børnene så dygtige, som de kan blive.   

 

 



 

 

Alle områdets børn 

Det er alle kvarterets institutioner og Sønderbro Skole, der er med i projektet, som altså omfatter: 

• 0-6 års institutioner: Børnehuset Nathanael, Børnehuset Villa Bohéme, Hjems Børnehave, Jacob 

Holms Minde, Kastanien, Møllelængens Børnehave, Nordstjernen, Røde Møllegårds Børnehave, 

Sundby Asyl, Tjørnerækken, Viften  

• Fritidshjem: Fabrikken, De Glade Børns hus og Sundby Fritidshjem 

• Sønderbro Skole 

• Supportmedarbejdere og ledelse fra Område Amager 

 

På længere sigt ønsker vi at udvide helhedsindsatsen og blandt andet at indgå i samarbejde med dagplejen i 

området og andre aktører på børne- og ungeområdet såsom klubber, private foreninger, lokaludvalg osv. 

Sammen kan vi udvikle yderligere indsatser, der styrker chanceligheden for kvarterets børn.  

 

Inddragelse af forældre 

Samarbejdet med alle børnenes forældre og familier er en væsentlig dimension i Alle Tiders Sønderbro. Vores 

målsætning er at inddrage forældre og familier: Konkret i de enkelte indsatser ved at bede om støtte og hjælp. 

Generelt ved at invitere ind til deltagelse på andre måder, som kan styrke børnenes læring og udvikling. 

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål om Alle Tiders Sønderbro, kan du kontakte den daglige leder der, hvor dit barn går 

eller ved at sende en mail til Jesper Dybdal, der er indsatsleder for ”Alle Tiders Sønderbro”, på 

B66N@buf.kk.dk . 

Vi glæder os til, rigtigt at komme i gang med dette spændende arbejde og møde jer i institutionerne og på 

Sønderbro Skole. 

 

Hilsen fra os i indsatsen ”Alle Tiders Sønderbro” 

Børnehuset Nathanael , Børnehuset Villa Bohéme, De Glade Børns Hus, Fabrikken, Hjems Børnehave, Jacob Holms 

Minde, Kastanien, Møllelængens Børnehave, Nordstjernen, Røde Møllegårds Børnehave, Sundby Asyl, Sundby 

Fritidshjem, Tjørnerækken, Viften, Sønderbro Skole og Område Amager.  
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