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Velkommen - og velbekomme
Velkommen til Magasinet Sammen om Rødovre. 

Her vil du ti gange om året kunne læse om de 

mange tilbud, services og initiativer, der tilsam-

men udgør Rødovre Kommune. 

I dette første nummer går vi tæt på skolerefor-

men og nogle af de ændringer, den har ført med 

sig. Fremover vil vi i hvert nummer gå i dybden 

med et emne, der er tæt på dagligdagen, og du 

vil også i hvert nummer kunne læse om, hvor-

dan byen udvikler sig og få gode råd til nogle af 

de udfordringer, der er aktuelle for dig eller 

andre i Rødovre. 

Mange af de beslutninger, der træffes på Råd-

huset, har betydning for din hverdag, og derfor 

vil Magasinet Sammen om Rødovre også for-

tælle dig om de politiske afgørelser. Men histo-

rierne vil også bringe dig tæt på nogle de hjæl-

pende hænder og erfarne fagpersoner, der er 

med til at føre beslutningerne ud i livet og for 

eksempel sikre, at dine børn får omsorgsfuld 

pasning, at vejnettet fungerer og at der er kultu-

relle oplevelser og fællesskaber i byen. 

Og hvis du ikke ønsker at gemme dit nye maga-

sin, når du engang er færdig med at læse det, 

kan du trygt vælge om du vil smide det i papir-

containeren eller brænde det og bruge det som 

kompost i din have. Magasinet er nemlig trykt 

på en ny type papir ved navn Pureprint, som i 

modsætning til almindeligt papir ikke indehol-

der tungmetaller og derfor er hundrede procent 

genanvendeligt og bionedbrydeligt. Faktisk er 

både trykfarve og papir så rent, at du kan spise 

magasinet - hvis blot du husker at tage hæfte-

klammerne ud. Foretrækker du alligevel at 

smide det til genbrug, kan du glæde dig over, at 

det så bliver første skridt i en helt ren 

genbrugscyklus.

Så tilbage er der kun endnu engang at sige vel-

kommen - og måske også velbekomme.

Magasinet Sammen om Rødovre udgives af 

Rødovre Kommune. 

Kontakt: magasin@rk.dk

Redaktør: Katinka Agger

Ansvarshavende redaktør: Kommunaldirektør 

Per Ullerichs. 

Fotos og illustrationer: Per Dyrby, Jan Hylleborg, 

Colourbox, Sundhedskommunikation.dk, Dan-

skebilleder.dk, Heerup Museum, KLS Grafisk 

Hus, Elf Development, Morten Ingemann.

Tryk: KLS Grafisk Hus. 

Distribution: Portoservice.  

Oplag: 20.000

Udkommer ti gange årligt, næste gang uge 42. 

Ophavsretten til indholdet i magasinet tilhører Rød-

ovre Kommune. Artiklerne må frit gengives med 

nøjagtigt kildeangivelse, dog må teksterne ikke gøres 

til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. 

Magasinet er trykt på papirtypen ’Pureprint’, der 

stammer fra bæredygtigt skovbrug og som er 100 

procent genanvendeligt og bionedbrydeligt.  Se mere 

på www.pureprint.dk.

Kontakt Rødovre Kommune

Borgerservice og forvaltningerne er åbne for 

henvendelser mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 

10-18 og fredag kl. 10-14. 

Rødovre Rådhus, Rødovre Parkvej 150, 2610 

Rødovre. www.rk.dk, rk@rk.dk, 36 37 70 00.

PurePrint® by KLS
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HVoR poKKER VIL LæREREN HEN MED DEt?
Eleverne i 6.b på Valhøj Skole har med den nye 

skolereform fået et uventet indblik i skolelære-

rens maskinerum. For nu får de at vide, hvad 

formålet med hver undervisningstime er. 

Læs TEMA om det første år med skolereformen 

på side 10, 11 og 12.

tILbagE EftER 40 ÅR
“Det er min egen akilleshæl, at jeg aldrig har 

lært at fordybe mig i en bog.” Den succesfulde 

satiretegner Morten Ingemann er tilbage i det 

Rødovre, hvor han voksede op. Anledningen er 

projektet BookBrother, der skal få folk til at læse 

flere bøger. Læs interview på side 8. 

EN Ny byDEL pÅ VEj
De første huse i Irmabyen vil stå klar til foråret. 

I fremtiden vil den nye bydel kunne rumme 

både børnefamilier, ungdomsliv og iværksæt-

tere, når den engang står helt færdig med Kaf-

fetårnet som kulturelt midtpunkt.

Læs om visionerne for Irmabyen på side 6 og 7.
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Nyt samarbejde sikrer flere tilbud til kræftramte
Et nyt stort samarbejde på tværs af 
seks kommuner skal sikre flere 
målrettede tilbud til kræftpatienter. 

Kræftramte borgere i Rødovre og fem omkring-

liggende kommuner vil fremover få adgang til 

mange flere tilbud, når de har forladt hospitalet. 

Et nyt samarbejde på tværs af kommunerne 

med navnet ’Vi samler kræfterne’ giver nemlig 

mulighed for at lave flere målrettede tilbud in-

den for områder som træning, netværksgrupper 

og patientundervisning.

“Med det nye samarbejde sikrer vi, at borgerne 

hurtigt får det tilbud, der netop passer til dem. 

Uanset om du bor i Rødovre eller Gladsaxe, får 

du en målrettet og koordineret støtte til at hånd-

tere hverdagen med kræft både under og efter 

behandlingen,” siger Marie Bache Hansen, 

kræftkoordinator i Rødovre Kommune. Har man 

for eksempel brug for en type træning, der ikke 

findes i Rødovre, kan man fremover få den i en 

af de fem andre kommuner, der tæller Ballerup, 

Gladsaxe, Herlev, Egedal og Furesø Kommune.

Også Herlev Hospital er involveret, da det er her 

DE fÅR gaVN af SaMaRbEjDEt
Borgere i Rødovre, Ballerup, Gladsaxe, 

Herlev, Egedal og Furesø Kommune, som:

•	 Er eller har været i behandling for kræft 

inden for de sidste to år.

•	 Har - eller er i risiko for at få - betydelige 

begrænsninger i deres fysiske, psykiske   

og/eller sociale funktionsevne på grund 

af kræft.

•	 Har senfølger som er diagnosticeret se-

nest fem år efter endt behandling.

De blandede hold for borgere med kræft og 

individuelle rehabiliteringsforløb vil fort-

sætte som hidtil i Rødovre.

borgerne bliver behandlet, og hvor de i første 

omgang vil blive gjort opmærksom på de nye 

tilbud. Herefter kan Rødovres borgere henvende 

sig i Rødovre Sundhedscenter, hvor der bliver 

lavet en plan specielt til dem.

“Det nye er, at borgere, der kan have gavn af 

mere specifik træning, nu har en rigtig god 

mulighed for at få denne træning på hold og 

samtidig kunne netværke med andre menne-

sker i samme situation som dem selv,” forklarer 

Marie Bache Hansen.

Vestegnens brandmænd bliver fra årsskiftet en del af et 

nyt stort beredskab, der skal sikre hele hovedstadsområ-

det ved brand, skybrud eller storm. ’Hovedstadens Bered-

skab’ kommer til at dække Rødovre, Albertslund, Brøndby, 

Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, København og 

Tårnby, og vil som Danmarks største beredskab komme 

til at servicere omkring 900.000 danskere. De skal 

fortsat ringe 112 ved ulykke eller brand.  

brandfolk forenes på tværs

gratis wifi  
på Rødovres plejehjem
Der bliver snart adgang til gratis trådløst internet 

på byens plejehjem. Netop nu er teknikerne i 

færd med trække kabler, og på plejehjemmet 

Broparken vil det som det første sted blive mu-

ligt at koble sig til den åbne internetforbindelse. 

De øvrige plejehjem vil følge efter i løbet af dette 

efterår. 

“Det giver mulighed for, at de ældre kan kom-

munikere med deres pårørende ved hjælp af for 

eksempel Facetime eller Skype. Men også for, at 

de pårørende, der er på besøg, kan vise familie-

billederne frem, som typisk ligger på nettet, el-

ler de kan hjælpe de ældre med deres bankfor-

retninger. Så på den måde understøtter det hele 

vores digitaliseringsstrategi i kommunen,” for-

klarer ældrechef Allan Pedersen.

Da plejehjemmet Ørbygård skal rives ned og 

genopbygges, bliver det trådløse internet i første 

omgang tilgængeligt i dagcentret og cafeen.

Det er blevet muligt at etablere gratis wifi på 

byens plejehjem, fordi Kommunalbestyrelsen i 

juni besluttede at overføre et restbeløb fra pul-

jen til løft af ældreområdet. 

Nye og gamle historier om kunstneren Henry er 

nu blevet samlet og bearbejdet til en ny bog 

med titlen ‘Motivets Magt’, der udkommer 16. 

september. Det er Heerup Museum, der står bag 

bogen, der på én gang er både biografi og 

kunstbog. 

“Bogen bygger på vores samling, men også på 

de historier, som borgerne er kommet forbi og 

har fortalt. Det har været meget vigtig for tilbli-

velsen af denne her bog, at folk stadig kunne 

huske ham,” siger leder af Heerup Museum 

Anni Lave Nielsen, som har skrevet bogen. 

Tidligere biografier om maleren har mange år 

på bagen, og derfor mente museumslederen, 

det var vigtigt at beskrive Heerup igen, mens der 

stadig er vidner til hans liv. Bogen er blevet til i 

nært samarbejde med hans børn, Ole Heerup 

og Nanna Hertoft, der begge er nær de 80 år. 

Ifølge Anni Lave Nielsen var Henry Heerup fol-

kelig på en måde som ingen andre danske 

kunstnere har været. 

Blandt andet holdt han fast i at male genkende-

lige motiver på et tidspunkt, hvor de fleste andre 

kunstnere begyndte at male abstrakt. 

Nye fortællinger 
om Heerup
En ny bog fra Heerup Museum 
fortæller om maleren Henry Heerup 
med hjælp fra både hans børn og 
Rødovres borgere.

“Og det gjorde han for publikums skyld, fordi 

han troede på, at de havde brug for at kunne 

genkende noget i billederne,” fortæller Anni 

Lave Nielsen. 

Bogen udkommer i forbindelse med en ny udstilling på 
Heerup Museum og kan købes på museet for 299 kr. 

NyHEDERNyHEDER

Det nye samarbejde vil blandt andet give bedre adgang til rene mandehold, når kroppen skal genoptrænes efter en 
kræftsygdom. Foto: Sundhedskommunikation.dk 

Henry Heerups have på Kamstrupvej var et yndet motiv for kunstneren. Her er det maleriet ’Kunstnerens Have’, 1962.
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aftale om salg af det nedbrændte 
stationscenter

Det er snart to år siden Rødovre Stationscenter brændte ned, men nu ser 

der endelig ud til at være forandring forude for brandtomten i Rødovre 

Syd. Grundens ejer, den almene boligorganisation AAB, har nemlig ind-

gået en salgsaftale med selskabet Rødovre City Aps. Salget er blandt andet 

betinget af, at den nye ejer inden maj 2017 medvirker til at få udarbejdet 

en lokalplan, som kan godkendes af Kommunalbestyrelsen. 

Det forventes, at der vil blive bygget boliger og småerhverv på grunden.



En grøn by  
med plads til alle

Irmabyen bliver Rødovres nye bydel 
med både lejligheder, rækkehuse, 
enfamiliehuse, små virksomheder og 
detailhandel. Bydelen skal være et 
sted, hvor der er liv hele døgnet, og 
hvor de over 3.000 nye beboere får 
et højhus som kulturhus

Når den nye bydel Irmabyen over de næste år 

vokser frem, er det på jord gødet med store 

ambitioner. Der skal være plads til, at unge kan 

mødes, til parcelhuse, hvor far slår græs i haven 

og til værksteder for iværksættere. Og alt sam-

men i en bydel, hvor græsset får lov at gro på 

tagene og æblerne kan spises lige fra grenen i 

de fælles grønne områder.

“Vi har lagt op til, at der skal skabes en blandet 

by, hvor der er plads til alle husstandstyper side 

om side med lokaler, hvor små iværksættere og 

KaffEtÅRNEt
Det 34 meter høje Kaffetårn blev 

bygget i 1968 som centrum for 

Irmas kafferisteri i Rødovre og var i 

brug frem til 1986.

I 1996 købte Rødovre Kommune 

Kaffetårnet af Coop for 100 kroner. 

Tårnet blev dengang vurderet som 

bevaringsværdigt. Alligevel valgte 

Coop et halvt år efter, uden 

tilladelse, at rive de fire store 

jernbogstaver, der udgjorde 

firmanavnet ‘Irma’ ned fra tårnet. 

Rødovre Kommune politianmeldte 

bagefter Coop for hærværk og 

tyveri. 

I år er Kaffetårnet blevet fredet.  

Det er nu blevet købt af ejendoms- 

selskabet Elf Development, som vil 

gøre det til et kultursted for hele 

Irmabyen. 

HVAD? Irmabyen kommer til at bestå af to bydele og 24 kvarterer på det område ved Kors-

dalsvej, hvor Irmas kafferisteri engang lå. Der bliver lejligheder, rækkehuse, parcelhuse og erhverv, 

og alle tage, der kan kigges ned på - undtagen parcelhusenes -  bliver med bevoksning på.

HVORNÅR? Nedrivingen af de gamle bygninger startede i august og fortsætter i et halvt år. 

De første parcelhuse står klar i foråret 2016, de øvrige i løbet af 2017 og 2018. Det forventes 

at hele Irmabyen vil stå færdig omkring 2024.

HVOR MANGE? Irmabyen får plads til 1.000 nye boliger og over 3.000 nye borgere. To af 

områderne med rækkehuse og etplanshuse er allerede udbudt til salg. Her er omkring 

halvdelen i skrivende stund reserveret eller solgt. Se mere på www.irmabyen.dk.

Vej lukkes permanent ved 
Rødovre Centrum

billigere fjernvarme i år

Nyt ørbygård på vej

Nu kan planerne om at skabe nye og bedre 

rammer for plejehjemmet Ørbygård føres ud i 

livet.  Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget 

den lokalplan, der gør det muligt at rive de 

gamle bygninger ned og opføre et nyt pleje-

hjem. Både nedrivning og nybyggeri går i gang 

til foråret. Det vil dog stadig være muligt at be-

nytte dagcentret og cafeen under byggeriet.

Det er blevet billigere at være fjernvarmekunde 

i Rødovre. Kommunalbestyrelsen besluttede i 

juni at sætte den variable fjernvarmetakst ned 

med 120 kr./MWh (inkl. moms) fra 1. juli 2015 og 

året ud. Nedsættelsen skyldes et overskud på 

driften hos både Rødovre Kommunale Fjernvar-

meforsyning og hos leverandøren Vestegnens 

Kraftvarmeselskab.

Fremover bliver den forsøgsvise lukning af Høj-

næsvej permanent, men flyttes til nord for Him-

melkol og syd for den nye overkørsel fra Høj-

næsvej til Rødovre Centrums parkeringsområde. 

Desuden udvides venstresvingsbanen på Rød-

ovre Parkvej til Højnæsvej. Begge dele sker for 

at imødekomme øget trafik omkring Rødovre 

Centrum. Ændringerne er vedtaget af 

Kommunalbestyrelsen.

kunstnere både kan bo og arbejde. På den 

måde bliver det en bydel, der ikke ligger tom 

hen om dagen, når folk er på arbejde, men hvor 

der sker noget hele døgnet,” fortæller stadsar-

kitekt Bjarne Rieckmann. Kommunen har som 

noget helt nyt ladet en stor designmanual indgå 

som en del af lokalplanen for området. Den skal 

sikre en høj kvalitet for hele området. Også  

når de mange grunde på området over de næ-

ste år købes og bebygges af forskellige 

byggeselskaber. 

tORVEHALLERNE PÅ HøjKANt

Men de høje krav er alligevel blevet godt mod-

taget af ejendomsselskabet Elf Development, 

som står for udviklingen af Irmabyen som hel-

hed: “Vi har gerne villet kombinere nogle høje 

standarder med de kvaliteter, som Rødovre har: 

Et enormt socialt liv og gode faciliteter for fami-

lier. Så på den måde er designmaualen en 

hjælp. For ved at gøre området til noget særligt, 

sikrer vi, at det også bliver en god forretning,” 

forklarer udviklingsdirektør Anette Krarup.

Irmabyen bliver inddelt i en række mindre kvar-

terer, der hver især bliver uden gennemkørsel 

for at skabe ro. I midten skabes en plads med 

Kaffetårnet som omdrejningspunkt. Lige nu le-

der Elf Development efter en operatør til at drive 

det, men planen er, at der skal være restaurant 

på toppen, kokkeskole og mødelokaler længere 

nede og café og markedsplads i bunden.

“jeg tænker på det som en slags torvehallerne 

på højkant. tårnet skal være med til at føre den 

mad-tankegang videre, som kommer til at 

præge hele området: At man også skal kunne 

spise fra de planter, der gror i fællesområderne. 

For mad er noget, der binder folk sammen på 

tværs,” siger hun. 

byENS uDVIKLINg

Nu er arbejdet med at åbne Islev Torv gået i 

gang. I september vil Viemosevej være spærret 

for gennemkørsel ud for tunnelen, mens der 

lægges ny belægning på. Umiddelbart efter vil 

arbejdet på selve torvet gå i gang. Islev Torv vil 

stå færdigt i slutningen af november. Herefter vil 

der blive adgang gennem torvet for ensrettet 

biltrafik mod Islev Skole. Forsøgsordningen med 

at tillade biltrafik gennem tunnelen bliver des-

uden forlænget frem til næste sommer. 

ombygning af Islev torv i gang
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LæS MERE MED booKbRotHER
12 tegneseriestriber i Rødovre Lokalnyt vil  

dette efteråret fortælle historien om en fami-

lie i Rødovre, der deltager i den fiktive doku-

soap BookBrother, hvor de udfordres til at 

læse flere bøger. Formålet er at vise, at bøger 

kan være god underholdning for alle på linje 

med en god film. 

Striben er tegnet af Morten Ingemann og bag 

projektet står Rødovre Bibliotek, der også vil 

køre rundt med BookBrother-cyklen, hvor  

man kan få lavet sit læsekompas. Rødovre 

Centrum vil desuden bidrage med en stor 

Booklounge i september.

Den lille mands tegner 
vender hjem
Rødovre er stadig en del af satire-
tegner Morten Ingemann, selv om det 
er 40 år siden, han forlod byen.

Morten Ingemann står foran sin gamle folke-

skole. Et smil breder sig over satiretegnerens 

ansigt, der udstråler lige dele gavflab og 

hyggeonkel. 

“Det var her jeg begyndte at ryge som 11-årig,” 

siger han og griner, mens han peger mod cykel-

stativerne foran Tinderhøj Skole.  Der er gået 40 

år siden tegneren, der er kendt for sin stribe ‘Og 

det var Danmark...’ i Ekstra Bladet, var her sidst. 

Nu er han tilbage i Rødovre i anledning af pro-

jektet ‘BookBrother’ - en satirestribe om en fa-

milie fra Rødovre, der tvinges til at læse bøger. 

En gåtur gennem Tinderhøj Skole har allerede 

affødt benovede smil hos noget af personalet. 

Hos Morten Ingemann selv har turen kaldt min-

derne frem: Om bedstevenner og en fantastisk 

dansklærer, der med hans egne ord “reddede 

min skoletid”. Men også om at lave sjov med 

skolens samtaleanlæg, når han var smidt uden 

for døren. Om sløjdlæreren med den kunstige 

finger, der altid savede sig selv i protesen. Om 

fodboldkampe i B77 og en engelsklærer med 

øgenavnet Snadden, som Morten Ingeman altid 

tegnede, når han sad og kedede sig i timerne. 

“Det er jo ikke, fordi jeg har noget kæmpe talent 

som tegner, men jeg har arbejdet hårdt i 30 år 

og derfor er jeg kommet så langt, som jeg er i 

dag,” siger han. 

Dengang i folkeskoletiden lå det ikke ligefrem i 

kortene, at Morten Ingemann en dag skulle 

vende tilbage som en succes. For foran cykelsku-

ret blev der snart røget andet og mere end blot 

cigaretter og efterhånden endte skoledrengen 

Morten, hvor han ikke kunne bunde. Så i 9. 

klasse forlod han skolen og tog ud at sejle.

“Det var der mange, der gjorde dengang, hvis 

deres forældre ikke kunne styre dem,” fortæller 

han. Imens flyttede hans familie fra Rødovre. 

Alligevel var der en del af ham, der blev - eller 

måske snarere noget af Rødovre, der tog med.

gøR IKKE NaR af NogEN
“Når man kommer fra Rødovre, så vil det altid 

følge med dig. Der er sådan et særligt sam-

menhold, der giver en meget stærk følelse af 

at høre til,” siger han og peger ned langs 

sin gamle skolevej på Fortvej, hvor  

der altid vrimlede med børn med  

skoletasker og store drenge på  

knallerter. Han peger videre i  

Den første og den sidste. Morten Ingemanns første  ci-
garet blev røget ved cykelstativerne på Tinderhøj Skole. 
Nu ryger han den sidste samme sted.

retning af Valhøj Bodega, som han besøgte 

flittigt og hvor han stadig henter inspiration til 

nogle af personerne i sin stribe i Ekstra Bladet. 

“Dér vender jeg tilbage til mit eget jeg. Man 

tegner og skriver jo om det, man kender,” siger 

han og understreger, at han netop ikke gør nar 

af nogen, når han tegner. Heller ikke med sin 

nye karikatur af en familie fra Rødovre i Book-

Brother, der skal lokke flere til at læse bøger. 

“Min egen familie er jo sådan som dem, jeg 

tegner: For tykke, ryger og drikker for meget -  

og fulde af værkstedshumor. Men jeg er vokset 

op med masser af kærlighed,” siger han. 

For han vil altid være ‘den lille mands tegner’, 

siger han. Også selv om han nu er vendt tilbage 

til Rødovre med følelsen af, at han i dag er ver-

dens mest privilegerede menneske.

“Men den lykke handler også om, at man kan 

finde glæden i det beskedne,” siger han og tæn-

der endnu en cigaret. 

“Og nu ryger jeg min allersidste smøg,” be-

kendtgør han. “Jeg har lovet min kone, jeg ville 

holde op med at ryge lige her i dag - fordi det 

var her jeg begyndte.”

MIt RøDoVRE

Det handler om fællesskab
Der var hygge, latter og masser af fællesskab, da pensionistskovturen løb af 
stablen i august. Og ingen behøver være kede af lidt regnvejr, når man får en 
regnbue med i købet. 

gaMLE NaboER I goDt SELSKab
“Vi er en gruppe på 20, der alle boede i det 

samme kvarter for 40 år siden. Nu tager vi af-

sted på skovturen sammen hvert år. For os 

handler den især om fællesskab og hygge,” si-

ger Birgit Jensen (tv). Både hun og Anni Frede-

riksen (midt for) synes bagefter, at selve køretu-

ren var årets højdepunkt. 

“Vi kørte af allemulige småveje og der var fan-

tastisk smukt. Og vi havde regn og sol og regn-

buer undervejs,” fortæller Anni Frederiksen.

Regn, sol eller blæst. Det har ingen betydning for, hvor godt man hygger sig. Årets pensionistskovtur 

gik til Gavnø Slot med et stop undervejs i Karrebæksminde. Her er det skovturen den 25. august.

VELbEKoMME
Der blev spist i kælde-

ren på Gavnø Slot, og 

der var også tid til  at 

udforske slotshaven, 

hvor man blandt an-

det kunne se mange 

farverige sommer-

fugle. Skovturen blev 

afholdt seks gange i 

august. 

MoRtEN INgEMaNN
Født i 1960 og opvokset i Rødovre, 

hvor han gik på tinderhøj Skole. 

Uddannet først tømrer og siden 

tandtekniker.

Arbejdede en årrække som satire-

tegner på Ugens Rapport, før han i 

2004 vandt konkurrencen ’Stribe-

jagten’ på Ekstra Bladet. Har siden 

haft den daglige stribe ’Og det var 

Danmark...’ i Ekstra Bladet. Har 

desuden udgivet  flere satiriske 

bøger .

Bor i dag i Skovshoved med sin 

kone, der er keramiker.

Læs  interviewet i hele sin  længde på www.rdb.dk
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godt mærke, at skolereformen har lavet om på 

nogle ting i løbet af det sidste år.

foRStÅR bEDRE SIN LæRER
“For eksempel da vi skulle lære at sætte komma: 

Da havde vi nogle mål, som både gjaldt for os og 

for Kamilla. Det gør, at jeg forstår min lærer 

bedre nu, end jeg gjorde før,” forklarer Marie 

om de læringsmål, der pludselig er blevet en del 

af hverdagen. Og hun er ikke den eneste, der 

har fået indblik i en verden, der før var lukket.  

Pludselig er et sted ved navn ’Undervisningsmi-

nisteriet’ blevet noget, der optræder i elevernes 

bevidsthed: “Jeg har jo aldrig tænkt over det før, 

men det er lidt sjovt, at der er nogen, der faktisk 

har siddet et sted og tænkt over, hvad vi skulle 

lære,” siger Emil H. Og hans klassekammerat 

Helena supplerer: “Ja, jeg har altid troet min 

lærer bare selv fandt på, hvad vi skulle lære.”

Reportagen blev lavet før sommerferien. 6.b er nu 

slået sammen med parallelklassen og hedder 7.ab

LÆS OGSÅ  Skolechef: Reformen er en læmpe kulturæn-

dring - side 12

parlez Vous skolereform?
Det mener lærerne , når de siger...

‘MÅLStyREt LæRINg’
Undervisningen planlægges ud fra konkrete mål om, hvad der skal læres, ikke ud fra et 

pensum. Eleverne ved, hvornår de har nået målene.

‘foRMatIV EVaLuERINg’
En løbende evaluering, der bruges som  

afsæt for ny læring: ‘Nu har vi nået dette  

mål, hvad skal så bygges ovenpå?’

‘uNDERStøttENDE uNDERVISNINg’
Aktiviteter som understøtter den faglige læring. Disse kan være af praktisk, fysisk,  

boglig eller social karakter. Kan varetages af lærere, pædagoger eller folk uden for skolen. 

‘fagLIg foRDybELSE’
Populært omtalt som ’lektiecafé ,́ fordi færdiggørelse af lektier er en del af målet. Et 

andet mål er, at eleverne kan fordybe sig eller ’træne’ bestemte faglige områder alt efter 

deres individuelle niveau. Formålet er at mindske den negative sociale arv, fordi ele-

verne ikke længere er afhængige af deres forældres støtte til lektierne. 

“jeg forstår min lærer bedre nu”

En bold suser gennem luften midt dansktimen. 

Men ingen skælder ud, for det er læreren selv, 

der har kastet den. En dreng ved navn Kristian 

griber bolden og siger ud i lokalet: “Vi lærte at 

lave layout.”

Dansktimen er lige gået i gang for 6.b på Valhøj 

Skole og bolden skifter hurtigt hænder. Snart er 

den tilbage hos klassens dansklærer, Kamilla 

Bøgelund Nielsen, der svarer: 

“Det er rigtigt. Og så fik vi også lært det ord: 

Layout. Hvad lærte vi mere sidste gang?” Hun 

kaster bolden videre til Abdi, der har rakt hån-

den op og videre igen til Thilde. Inden længe er 

der styr på, hvor langt de nåede sidst. Nu skal 

der bygges ovenpå. 

“Det vi skal lære i dag…,” begynder Kamilla 

Bøgelund Nielsen og finder hurtigt dagens plan 

frem på smartboardet på væggen. De er midt i 

et skriveforløb og i dag skal de rette hinandens 

tekster. Kamilla Bøgelund Nielsen starter under-

visningen og undervejs krydses der i fællesskab 

af, hver gang en opgave er løst.

HjæLpER bÅDE ELEVER og LæRER
Mens eleverne sidder bøjet over hinandens 

tekster, klikker Kamilla Bøgelund Nielsen lidt 

mere rundt på smartboardet og finder de 

tre overordnede mål for netop dette 

undervisningsforløb:

“Jeg kan planlægge og 

skrive en fortællende 

tekst”, “Jeg kan lave en 

tydelig indledning, 

handling og afslutning 

ud fra ‘handlingsbro-

en’” og “Jeg kan gen-

nemlæse egne og andre tekster og rette stave- 

og tegnsætningsfejl” står der. 

Før skolereformen ville de kun have været en 

hjælp til hende selv, nu er de også en hjælp til 

børnene. 

“Jeg har sådan set altid vidst, hvad jeg lavede og 

hvorfor. Før delagtiggjorde jeg bare ikke ele-

verne i mine faglige mål i samme grad, som jeg 

gør nu,” fortæller hun. 

MaN KaN MæRKE at MaN fLyttER SIg
Undervejs i forløbet har eleverne flere gange  

krydset af i et spørgeskema over, hvad de kan og  

placeret sig selv på ‘Trappen’ - et redskab til at 

måle deres egne fremskridt. Dette ekstra skridt 

har man taget på Valhøj Skole, så eleverne kan 

mærke, de lærer noget. Og for at lærerne bliver 

i stand til at møde eleverne på deres individuelle 

niveau.

“Men vi sørger for ikke 

at fokusere så meget 

på, hvem der er bedst i 

klassen, men snarere 

på, hvor meget man 

hver især flytter sig. Det 

er sejt hvis man virkelig 

har rykket sig,” forklarer Kamilla Bøgelund 

Nielsen. 

En af eleverne, Thilde, mener Trappen er med til 

at motivere hende mere: 

“Vi har haft flere gennemskrivninger med de 

her tekster, og hver gang har vi brugt Trappen. 

Det føles godt, at man kan mærke, man er ble-

vet bedre,” siger hun. 

I det hele taget kan eleverne i 6.b på Valhøj skole 

I 6.b på Valhøj Skole har det første år 
med skolereformen gjort det 
nemmere for eleverne at få øje på 
formålet med undervisningen

“ Jeg har altid troet, min lærer bare 
selv fandt på, hvad vi skulle lære ”

tEMa - DEt føRStE ÅR MED SKoLEREfoRMEN tEMa - DEt føRStE ÅR MED SKoLEREfoRMEN

GRIB ORDET  Ræk hånden op og grib lærerens bold, når du vil have taletid. 6.b på Valhøj Skole repeterer, hvad de 

lærte sidste gang, før de er klar til at bygge nyt ovenpå.
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Lærerne er blevet efteruddannet og undervis-

ningen er mange steder lagt om. Men selvom 

det har kostet både kræfter og vikartimer, så er 

skolechef John Kronbak stolt af, at man i det 

første år med den nye skolereform har turdet 

tage hul på det, han ser som det store nybrud: 

“Det, der er væsentligt anderledes nu, er den 

målstyrede læring. At man er gået fra at tænke 

’hvad skal vi lave?’ til ‘hvad skal vi lære?’. Jeg 

synes, lærerne virkelig har taget opgaven på 

sig, selv om det er en kæmpe kulturændring,” 

siger han.  

IKKE SEjt at VæRE DoVEN
Undervisningen skal planlægges på en ny måde, 

for nu skal eleverne nemlig være klar over, hvad 

formålet med hver enkelt opgave er. Løbende 

bliver de også bedt om, at forholde sig til, hvad 

de kan og ikke kan.

“Børn tænker jo ikke over, at de skal lære en 

ting, fordi de skal til afgangseksamen om tre-

fire år. Derfor fungerer det godt, at man bryder 

undervisningen ned i mål, de kan forholde sig 

til. Så kan de se, hvad de kan og at de rykker 

sig,” siger skolechefen og tilføjer:

“Det er også et forsøg på at gøre op med en 

underyder-kultur. Der har været en tendens til, 

at dem, der ikke lavede noget, var de seje i 

klassen. Men vi vil gerne have en kultur, hvor 

man i stedet gør det bedste, man kan. Så bli-

ver hverdagen også mere spændende, for det 

er da dødkedeligt at gå i skole, hvis man ikke 

lærer noget” 

VIgtIgt at fÅ foRæLDRENE MED
Børnene selv har taget godt imod de mange 

omvæltninger, mener John Kronbak, men der 

ligger stadig en stor opgave i også at få foræl-

drene med. 

“Det er vigtigt at forklare, at der er en dybere 

mening med det, vi gør. Ellers risikerer vi, at 

forældrene stiller op med forventninger, som 

ikke er i overensstemmelse med det, der fore-

går,” siger han. Og det gælder også ideen om at 

lektiehjælp fremover skal være en del af skole-

dagen, der så til gengæld bliver længere. Denne 

del af reformen handler først og fremmest om 

at bekæmpe negativ social arv og give alle børn 

SÅDaN gIK DEt føRStE ÅR 

Rødovre Kommune har netop gennemført 

en evaluering af det første år med den nye 

skolereform. Den viste at:

Samtlige Rødovres skoler har formået at 

integrere princippet om mere bevægelse 

i undervisningen. Pædagogerne spiller 

mange steder her en vigtig rolle.

Alle elever har nu en kontaktlærer eller 

-pædagog, der jævnligt taler med dem 

om deres fremskridt. 

Personalet på skolerne føler sig godt 

klædt på til at arbejde ud fra de nye pæ-

dagogiske principper målstyret læring og 

formativ evaluering*. Hele personalegrup-

pen på Valhøj Skole og cirka halvdelen af 

lærerne på de øvrige skoler er blevet ef-

teruddannet og resten vil følge efter inden 

for det næste år. 

Der arbejdes i det kommende skoleår vi-

dere med at finde en god balance mellem 

skolerne og SFO’ernes forskellige tilbud 

samt med at finde de bedste modeller for 

lektiecafeerne, der i år bliver obligatoriske.

Desuden  vil der også være fokus på at 

udvikle på den understøttende undervis-

ning for især de ældste klasser. 

*Se faktaboks på side 11 for forklaring

Skolechef: Reformen er en 
kæmpe kulturændring

lige vilkår, fordi de ikke længere vil være afhæn-

gige af hjælp hjemmefra, forklarer han.

“Men det er en stor forandring, også for lærer-

ne. Så det er en af de ting i reformen, vi stadig 

skal udvikle på i de kommende år, før det fun-

gerer helt.”

LÆS OGSÅ om skolen i Rødovre i gamle dage: Når læreren 
gav én med ’spegepølsen’ - bagsiden

Det første år med skolereformen har 
budt på udfordringer, men også på 
mange muligheder. Blandt andet for 
at lave en undervisning, som eleverne 
har lettere ved at forholde sig til. 

tEMa - DEt føRStE ÅR MED SKoLEREfoRMEN

3 RENE RÅD

pap kan 
ødelægge 
papirgenbrug

Pap kan genanvendes, men må al-

drig smides ud sammen med papir. Det 

skaber nemlig problemer i genbrugsproces-

sen. I stedet skal pap foldes og afleveres 

særskilt i storskraldsordningen. Mælke- og 

juicekartoner kan endnu ikke genanvendes 

og derfor skal disse afleveres i beholderen til 

restaffald. Putter du mælke- og juicekartoner 

i papircontaineren, kan det være med til at 

ødelægge en hel lastbil fuld af papir og be-

tyde, at det ikke kan genanvendes.

Efteråret er over os
Fra september til og med november hentes der kun haveaffald hver 

anden uge. Haveaffald er alt det, du samler sammen, mens du  

            arbejder i haven, dog ikke jord og ikke græstørv med jord. 

                       Fælder du et træ eller graver store rødder op, skal de 

                          afleveres på  genbrugsstationen. 

fIND VEj tIL gENbRugSStatIoNEN
På genbrugsstationen på Valhøjs Allé 

182 tages der imod alle typer affald på 

nær dagrenovation, eksplosivt affald 

og støvende asbestaffald. Der er 

åbent fra kl. 10-18 alle ugens dage.

1  …den største 
smittespredning sker via 
hænderne? Det er derfor vigtigt 
at nyse og hoste i ærmet for at 
mindske, at smitten spredes.

2  … hænderne skal 
gøres våde før brug af 
sæbe? Du skal gnide 
sæben ind i hænderne i 
15 sekunder, før den 
skylles af. Husk at dine 
håndled også skal 
vaskes.

3  … håndsprit skal 
gnides ind i hænderne 
i minimum 30 
sekunder for at virke? 
Husk at synligt skidt 
kun kan klares med 
håndvask.

Vidste du at...?

ugE 38 ER HygIEjNEugE

Hvert år sætter Rådet for Bedre Hygiejne 

fokus på hygiejne med en landsdækkende 

kampagne. I Rødovre vil det især handle 

om, hvordan alle kan være med til at 

undgå smittespredning i hverdagen.

I kommunens ældre-handicap-afdeling vil 

der være fokus på, at fortælle om hygiej-

nens betydning i forhold til at forhindre 

smitteveje. For eksempel vil personalet på 

plejehjemmene og i hjemmeplejen tale 

med borgerne om bedre hygiejne og give 

gode råd til at undgå smitte. 

Sundhedsplejen på skolerne vil sætte 

særlig fokus på håndhygiejne i uge 38, og 

vil tale om håndvask både med eleverne 

og deres forældre.
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Der skal byttes smil  
på markedet og dyrkes 
venskaber i byhaven
En gruppe borgere mødtes på 
tværs af alder og boligområder 
for at finde måder at skabe nye 
fællesskaber på. Et byttemarked 
og en fælles byhave har nu set 
dagens lys.

Lyset udefra giver genskin i det lysebrune lino-

leumsgulv. Stablevenlige stole er opstillet i to 

halvcirkler og lidt væk står kaffen og venter i 

termokanderne. Det er en helt almindelig tirs-

dag aften, men her i boligområdet Bybjerget er 

et anonymt beboerlokale ved at forvandle sig til 

et sted fuld af forventning. Et borgermøde er ved 

at gå i gang og ind ad døren siver lige så stille 

beboere fra Bybjerget, men også fra Kærene på 

den anden side af Roskildevej. Forsigtige smil er 

at finde i de fleste ansigter, for den fremmede, 

der står ved siden af, kan nemt blive en ven i 

fremtiden.  

Camilla Eva Autzen, der er koordinator på pro-

fLERE fæLLESSKabER I RøDoVRE
Kommunalbestyrelsen har vedtaget visio-

nen Sammen om Rødovre, der handler om 

at styrke den offentlige samtale, at være 

fælles om at skabe velfærd og at hjælpe 

dem, der har behov for hjælp. Visionen har 

mundet ud i 11 projekter. Projektet i By-

bjerget og Kærene handler især om at 

skabe netværk på tværs af alder og bolig-

områder. Se mere om Sammen om Rød-

ovre på www.rk.dk.

VIL Du VæRE MED?
Byhaven og byttecentralen er for beboerne 

i Bybjerget og Kærene. Man kan anmode 

om at blive en del af Facebookgruppen 

‘Byttecentralen i Kærene & Bybjerget’ eller 

man kan henvende sig i Café Biblioteket på 

Nørrekær 8 og få mere at vide om begge 

projekter.

jektet ‘Netværk på tværs af generationer’ og har 

arrangeret mødet, byder velkommen: 

“Nogle af jer kender mange, dér hvor I bor, men 

andre kender slet ikke nogen. Dette møde hand-

ler om at finde på ideer til, hvordan man kan 

lave noget sammen og lære hinanden at kende,” 

siger hun ud over forsamlingen, der nu tæller 

omkring 20 mennesker. 

SVæRt at MøDE aNDRE
Snart har de fordelt sig i to grupper: Nogle vil 

være med til at lave en ny fælles køkkenhave, 

andre vil hellere stå for et nyt byttemarked.

Anja Fogelberg fra Kærene har sluttet sig til den 

sidste gruppe. Hun er mødt op i håbet om at 

komme af med noget af alt det tøj, hun har lig-

gende. Men først og fremmest er hun her for at 

lære andre at kende, fortæller hun, da der er en 

kort rygepause udenfor:

“Jeg fik pludselig så meget tid for mig selv, da 

mine drenge flyttede hjemmefra. Så da jeg flyt-

tede ind i Kærene for nogle måneder siden, 

prøvede jeg virkelig at lære nye folk at kende. 

Men det er bare svært,” fortæller hun. I stedet 

gik hun ned på Café Biblioteket for at høre om 

der foregik noget, hun kunne deltage i. 

“Og de fortalte mig så om det her møde,” siger 

hun og smiler til de andre omkring hende, der 

alle smiler tilbage. 

’MoR, Du ER SÅ SoCIaL’
Indenfor i beboerlokalet er have-gruppen stadig 

i gang med at regne ud, hvordan man passer en 

have i fællesskab. Spørgsmålene fyger rundt i 

den lille gruppe: Hvilke grøntsager skal der 

dyrkes, hvor skal byhaven ligge, hvordan kan 

gårdmændene hjælpe? 

“Kan vi ikke også få høns?” spørger Samra 

Anees fra Lillekær håbefuldt. Hun elsker dyr, 

fortæller hun bagefter. Selv har hun to katte, og 

det er sjældent hun går hjemmefra, for de skal 

jo passes. 

“Men min søn siger til mig: ‘Mor, du er så social. 

Du skal komme mere ud!’ Og han har jo ret - jeg 

er jo et socialt menneske. Så derfor er jeg her i 

dag,” siger hun.

Beboerne i Kærene og Bybjerget mødte op for at skabe fællesskaber på tværs af alder og boligområder. 

DEt SKER I RøDoVRE

Events
VEStEgNENS LæNgStE MoRgENboRD
Søndag d. 13. september kl. 8.30 - 9.30. 

Der er gratis rundstykker og kaffe til de første 

500.  Senere vil der også være loppemarked. 

Sted: Irmagrunden. 

Gratis.

fRIVILLIg fREDag
Fredag den 25. september 2015, kl. 13.00. 

Rødovre Frivilligcenter fortæller om de mange 

muligheder for at arbejde som frivillig.

Sted: Rødovregård

Gratis

fEjRINg af KaffEtÅRNEtS fREDNINg
Søndag d. 27. september kl 16.30. 

Rundvisning i Kaffetårnet samt foredrag om 

efterkrigstidens arkitektur og kulturarv.

Sted: Kaffetårnet, Irmagrunden

Tilmelding via byogland.dk før 17. september. 

Gratis. 

for børn
opLæSNINg af ’VILLaDS fRa VaLby’
Lørdag d. 19. september kl. 11. 

Anne Sofie Hammer, forfatter til ‘Villads fra 

Valby’ læser op. Fra 4 år og op.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Billetter 20 kr. via rdb.dk fra 11. september. 

tEatER oM jaSoN 
Lørdag d. 26. september kl 10.30. 

Teatret Asterions Hus fremfører historien om 

den græske sagnhelt Jason for de 3-8 årige.

Sted: Rødovre Bibliotek. 

Billetter 20 kr. via rdb.dk fra 18. september

forfatterbesøg
KaMpEN oM KLaSSIKERNE
Onsdag d. 9. september kl. 19. 

Forfatteren Anne Lise Marstrand-Jørgensen og 

radiovært Nanna Mogensen fra Skønlitteratur på 

P1 diskuterer litterære klassikere. 

Sted: Rødovre Bibliotek. 

Billetter 40 kr. via rdb.dk. 

KIM LEINE foRtæLLER
tirsdag d. 6. oktober kl 19. 

Bestsellerforfatteren Kim Leine fortæller om sin 

seneste bog, ‘Afgrunden’

Sted: Rødovre Bibliotek. 

Billetter 40 kr. via rdb.dk.

udstilling
DEN ’opRINDELIgE’ IRMaby
Fra fredag den 4. september og måneden ud. 

En tidsrejse tilbage til den oprindelige Irmaby 

- det gamle kafferisteri, kaldet ’Baglandet’. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis

LIttERæRE tuSSER
Mandag d. 5. oktober - mandag 19. oktober. 

Fotoudstilling over en ny trend - tatoveringer 

med citater fra stor litteratur. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis.

Musik og scene
SjoVE MæND MED SLIpS
Fredag d. 18. september kl. 20. 

Flemming Jensen, Per Pallesen, Jan Monrad og 

Amin Jensen giver greatest hits-kavalkade fra 

deres lange karrierer. 

Sted: Viften

Billetter 295 kr. via viften.dk. 

fRaNK SINatRa tRIbutE 
Fredag 25. september kl. 20. 

Benjamin Koppel Jazz Galla fejrer 100-året for 

Frank Sinatras fødsel. Oplev Søren Sko, Maria 

Montell, Bobo Moreno og Marie Carmen Koppel 

Sted: Viften. 

Billetter 275 kr. via viften.dk

Motion
yoga pÅ pLæNEN
Lørdag d. 12. september kl 10. 

Sted: Rådhusplænen.

Aflyses ved dårligt vejr under eventet på Face-

book eller på Sundhedscentrets hjemmeside.

Gratis 

opLEVELSESLøb pÅ VEStEgNSRutEN
Søndag d. 13. september kl 10.

Mødested: Batteritogsmagasinet.

Gratis

Foto: PR-foto
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Når læreren gav én med ’spegepølsen’

1928: Islev Skole. Foto: Danskebilleder.dk.

1922: Den årlige skovtur med rutebilen for Islev Skoles 
børn og forældre. Foto: Danskebilleder.dk.

1886: Klassebillede ved Rødovres første skole. Bygnin-
gen blev først revet ned i 1940 for at gøre plads til mere 
kirkegård. Foto: Danskebilleder.dk.

SKoLERNE I RøDoVRE
Rødovres første skole åbnede den 3. fe-

bruar 1749 i en gammel bygning ved Rød-

ovre Kirke. Før måtte børnene gå ad dårlige 

veje  helt til skolen i Hvidovre.

 

I 1808 byggede man en ny skole samme 

sted med beboelse til læreren og ét skole-

rum. Kirkegården gjorde det ud for 

legeplads.

I 1891 blev en ny skolebygning bygget på 

den anden side af Rødovrevej, hvor Rød-

ovre Skole nu ligger. 

I 1917 fik Islev også sin egen skole med ét 

klasselokale. I 1939 kom Hendriksholms 

Skole til og siden Tinderhøj, Valhøj og Nya-

ger skoler, så Rødovre i dag har seks 

distriktskoler. 

“Det kan måske more Dem at høre, at der blev 

vasket gulv to gange om året, nemlig i juleferien 

og om sommeren.” Sådan husker en tidligere 

elev med undren rengøringsstandarden i 

1880’erne på Rødovres allerførste skole. Den lå 

ved siden af Rødovre Kirke og bestod af ét lokale. 

Skolen havde 20-30 elever fordelt på to klasser: 

“Ældste klasse og yngste klasse, som vi kaldte 

dem - og kun én klasse var i skole ad gangen, 

naturligvis,” husker den tidligere elev, Christine 

Larsen, der i 1946 øste af sine erindringer i med-

lemsbladet for Rødovre Skoles Elevforening.

Den ældste klasse gik i skole fire dage om ugen 

om vinteren og den yngste kun to dage. Men om 

sommeren byttede de, så de ældste børn kunne 

arbejde på gårdene resten af ugen.

pRygL pÅ føRStE SKoLEDag
Eleverne gik fire år i yngste klasse og tre år i 

ældste, og på hvert klassetrin blev et fast pen-

sum gentaget år efter år, til eleverne til sidst 

kunne det udenad. 

Når et nyt barn startede, hjalp de store til, og 

Christine Larsen husker tydeligt, da hendes lil-

lesøster Mathilde startede:

“Den første dag blev jeg sat til at være hendes 

bihjælper og skulle lære hende at stave. Hun sad 

yderst på bænken, og Møller (læreren, red.) gik 

i sin lange frakke op og ned ad gulvet. “Tør du 

rykke ham i frakken?” hviskede jeg til hende. Jo, 

det turde hun nok - og resultatet blev, at hun fik 

27 slag over ryggen med ‘spegepølsen’, et stykke 

reb som blev brugt ret flittigt på os (...) Ja, det 

var en lidt voldsom begyndelse for lillesøster.”

Med kun en skole i Rødovre Sogn kom eleverne 

langvejs fra for at blive undervist, og på skemaet 

stod der religion, regning, skrivning, Danmarks-

historie og geografi. Christine Larsen husker, 

hvordan den frygtede lærer Møller to gange om 

året tog globusen frem og viste månens bane 

om jorden ved hjælp af en bold på en 

strikkepind. 

“Ja, sådan var det altså dengang - og meget er 

forandret siden, heldigvis for det meste til det 

bedre,” slutter hun sine erindringer. 

Kilde:  jul Pedersen: “Rødovre Sogn - Bidrag til dets 
historie.” 
Denne og andre historiske kilder kan findes hos Lokalhi-
storisk Samling på Rødovre Bibliotek. 

Børnene fik de samme lektier for om 
og om igen, og man kunne få prygl på 
sin allerførste skoledag, hvis man var 
skolebarn i Rødovre for 130 år siden.

DENgaNg I RøDoVRE


