
Velkommen til Utterslev Skole  

Jeres barn skal begynde på Utterslev Skole. Vi 

vil med denne folder fortælle lidt om hverda-

gen på skolen og vores fritidsinstitution UFOen. 

Det er obligatorisk at starte i 0. klasse for de 

børn, der fylder 6 år i løbet af 2023. Hvis man 

ønsker at få barnets skolestart udsat, sker det-

te efter aftale med skoleledelsen. 

Natur og teknik for fuld musik                 

Utterslev Skole åbnede i 2002 og er en 3-

sporet skole. Vores pædagogiske grundlag re-

præsenterer en tidssvarende måde at drive 

skole på. Skolens mål er at udvikle livsduelige 

og fagligt dygtige børn og unge samt fremme 

arbejdsglæde, nysgerrighed og lysten til at læ-

re, lege og udvikle sig hele livet. Vi er en skole 

med en naturfaglig profil og lægger vægt på 

eksperimenterende og kreative undervisnings-

metoder såvel i de enkelte fag som i tværfagli-

ge projekter. På det naturfaglige område er et 

af målene, at børnene udvikler en naturfaglig 

dannelse. 

Samarbejde og medansvar 

Både i UFOen og i skolen arbejder vi ud fra en 

værdibaseret pædagogik. Det betyder, at vores 

værdier danner grundlag for, at alle trækker i 

samme retning, så vi opnår en fornuftbestemt 

dagligdag med pædagogisk kvalitet. Vi bestræ-

ber os på at skabe et trygt og udfordrende mil-

jø for børn og voksne. Vi har et tæt samarbej-

de med forældre om det enkelte barn og omkring 

skolens udvikling. 

I det pædagogiske arbejde i både skole og fritid 

lægger vi vægt på børnenes medansvar og med-

bestemmelse. Vi tilrettelægger undervisning og 

aktiviteter, så børnene bliver støttet til at tage 

ansvar på et niveau der passer til deres alder. Vi 

har et velfungerende elevråd, som bl.a. er med 

til at arbejde for et godt miljø i både undervis-

ning og frikvarterer. Skolen og UFOen ligger i 

samme bygning. Lærere og pædagoger arbejder 

tæt sammen om børnenes leg, læring og trivsel. 

På denne måde er der helhed i børnenes hver-

dag. 

Informationsmøde   

Mandag d. 31. oktober 2022 kl. 16.00-17.00 

  

Vi holder åbent hus og informationsmøde for alle 

interesserede forældre. Informationsmødet star-

ter kl. 16.00 i HUS 1. Her kan I høre mere om 

skolens og UFOens hverdag.  

Utterslev Skole 

Indskrivning til skoleåret 2023 - 24 



 

Undervisningen  

Skolen er opdelt i to afdelinger; indskoling og 

udskoling. Indenfor afdelingen er lærere og pæ-

dagoger organiseret i årgangsteam, som arbej-

der tæt sammen. Hver årgang har delt kontakt-

lærerfunktion og primærpædagoger som er med 

i skoletiden i 0.—3. klasse. 

Skoledagen                                               

Skoledagen begynder kl. 8.00 med morgensam-

ling i hver af de to afdelinger, 3 dage om ugen.  

Undervisningen er organiseret i moduler med en 

længere pause midt på dagen. I løbet af modu-

lerne lægger lærerne bevægelse og pauser ind 

efter børnenes behov og efter hvordan det pas-

ser i undervisningen. For 0. årgang slutter skole-

dagen i indeværende skoleår hver dag kl. 

13.45—undtagen mandag, hvor dagen er til kl. 

12.15. 

Fleksibilitet 

På Utterslev Skole arbejder vi med fleksibel 

planlægning og skema. Det betyder at klasserne 

ikke har fast ugeskema året igennem. Skemaet 

vil være forskelligt alt efter hvad årgangen ar-

bejder med. Dette gør vi, for at vi kan fordybe 

os i faglige eller tværfaglige emner, så børnene 

oplever sammenhæng i deres skoledag. Nogle 

fag som fx idræt og bibliotekstime vil dog ligge 

på en fast ugedag. 

Læsning 

I skolen arbejdes der med faglig læsning, der 

følger Undervisningsministeriets læringsmål. Vi 

har fokus på, at børnene bliver gode læsere. Alle 

klasser læsetestes hvert år, dette følges op af 

møder mellem kontaktlærer, læsevejleder og 

ledelsen. Alt efter børnenes alder er der hver 

dag tilrettelagt en periode med selvstændigt ar-

bejde. I indskolingen kalder vi det stilletid, hvor 

børnene arbejder individuelt med forskelligt træ-

ningsmateriale. Vi bruger især stilletiden til, at 

alle børn læser hver dag. Dette er med til, at vi 

kan nå vores mål om at alle børn kan læse inden 

udgangen af 1. klasse. 

Naturfaglig profil 

Skolens naturfaglige profil kommer til udtryk i 

skolens hverdag på forskellige måder. Vores 

klasser er udeklasser som har deres undervis-

ning udenfor skolen minimum 12 dage om året. 

Vi indtænker det naturfaglige område i klasser-

nes årsplaner, de øvrige fag arbejder sammen 

med naturfagene. Alle årgange bidrager til at 

skolen kan erhverve og hejse det grønne flag 

hvert år. Vi deltager i DNF hvert år.         

Skolestart og klasser 

Børnene bliver fra 1. maj og frem til skolestart 

organiseret i dyregrupper i Mini-UFOen. Inden 

sommerferien udmeldes den endelige klassedan-

nelse.  

Stærkt samarbejde - mellem lærere og pæ-

dagoger 

Vi har et stærkt tværfagligt samarbejde mellem 

skolepædagoger og lærerne i indskolingen. Det 

er bl.a. her igennem, at vi sikrer gode og trygge 

overgange fra børnehave, til Mini-UFO, til 0. og 

1. årgang og en helhedsdag for børnene. 

Vi prioriterer idræt og bevægelse. 

 

Utterslev Skole & KKFO UFOen 



Mini UFOen—start 2. maj 2023 

Mini UFOen på Utterslev Skole er et lærerigt pæ-

dagogisk fritidstilbud til børn, som skal begynde 

på Utterslev Skole august måned 2023.  

I Mini UFOen er der trygge rammer. Børnene kan 

udforske UFOen, og lære den at kende. Gennem 

leg, planlagte værkstedsaktiviteter og gode ople-

velser vil børnene blive en integreret del af den 

almindelig UFO og på den måde bliver børnene 

langsomt rustet til en god start i UFOen og på 

Utterslev Skole. 

Skolepædagogerne laver skoleforberedende                                                               

aktiviteter med børnene i Mini UFOen inden den 

egentlige skolestart i august.  Der arbejdes med 

kompetencemålene fra 0. årgang. 

 

Mini UFOens fomål 

Formålet med Mini 

UFOen er at gøre 

børnenes overgang 

fra børnehave til 

skole mere flydende, 

og give børnene mu-

lighed for at omstille 

sig til en ny hver-

dag. Mini UFOen er 

med til at styrke 

børnenes skolestart. 

 

 

Forløbet i Mini UFOen varer cirka to måneder. 

Forløbet er en kombination af leg og værksteds-

arbejde. Den daglige struktur minder om den 

børnenes præsenteres for, når de begynder i 0. 

årgang. Vi stiller krav til børnene, de udfordres 

intellektuelt og socialt hver eneste dag. Men der 

er også plads til at lege, nyde livet og opbygge 

venskaber. Vi vægter tiden til fordybelse, reflek-

sion og nærvær højt.  

UFOen - Utterslev Skoles FritidsOrdning 

Åbningstider i UFOen 

UFOen har åbent dagligt fra kl. 6.15 - 8.00 og 

igen fra kl. 13.45/12.45 - 17.00. I skolens ferier 

og fridage har UFOen åbent fra kl. 6.15 - 17.00.  

Tryg skolestart 

Skolepædagogerne fra Mini UFOen følger børne-

ne videre i 0. årgang til og med 2. årgang, så 

børnene og de voksne lærer hinanden at kende. 

Samarbejde mellem skole og UFO 

Skolepædagogerne varetager i indskolingen un-

derstøttende undervisning. Skolepædagogerne 

er med i undervisningen hver dag samt i en 

række af årgangens projekter, ekskursioner, 

lejrskoler og i skole/hjem samarbejde. Her ar-

bejder lærere og skolepædagoger sammen om 

at styrke børnenes relationer og trivsel i tilknyt-

ning til den faglige undervisning.  

Lokaler og værkstedsaktiviteter 

UFOen og skolen har fælles lokaler i indskolings-

huset. Om eftermiddagen kan børnene i Mini 

UFOen også være sammen med de øvrige børn i 

UFOen i en mere dynamisk pædagogisk ramme 

eller de kan blive i egne basislokaler. UFOens 

lokaler er opdelt i funktioner. UFOen har bl.a. 

værksteder hvor man kan arbejde med træ, ma-

le eller hygge sig med forskellige hobbyaktivite-

ter. Der er mulighed for at spille bordtennis, 

bordfodbold og andre små spil. Udendørs har vi 

bl.a. bålhytte, udekøkken og boldbaner. Desu-

den er vi tilknyttet naturværkstedet Streyf i Ut-

terslev Mose, hvor vi tager hen og laver bål, 

snitter træ med mere. Ud over disse lokaler be-

nyttes musiksal, multisal, midgård og idrætssal 



Indskrivning 2023 –24 Utterslev Skole  

Digital indskrivning til skoleåret 2023/2024 

Indskrivning til 0. klasse for skoleåret 2023/2024 

foregår fra mandag den 7. november til søndag 

den 27. november via den digitale selvbetje-

ningsløsning på www.kk.dk/skoleindskrivning  

Forældre til kommende skolebørn får information 

om indskrivning til skole i deres digitale postkas-

se. 

Når I skriver børnene ind i skolen, kan I samti-

digt ønske en plads i UFOen. Børn på Utterslev 

Skole er garanteret en plads i skolens fritidsord-

ning. 

Skoledistrikt og optagelse 

Hvis I bor i Utterslev Skoles skoledistrikt og øn-

sker en anden skole end Utterslev Skole, skal I 

vælge den anden skole som jeres første prioritet 

når i opskriver jeres barn via skoleindskrivnings-

siden.  

Hvis I bor i et andet skoledistrikt og ønsker Ut-

terslev Skole, skal I vælge Utterslev Skole som 

jeres første prioritet når I opskriver via skoleind-

skrivningssiden. 

Der er frit skolevalg i Københavns Kommune. 

Børn udenfor skoledistriktet kan kun optages på 

anden skole, hvis der er plads.  

 

   

 

 

 

 

   

 

Antallet af pladser fastlægges af kommunen i 

begyndelsen af januar måned. Herefter sender 

skolen brev om optagelse ud til hjemmene. 

Elever med retskrav på optagelse 

• Børn fra Utterslev Skoles skoledistrikt (Find 

din distriktsskole her). 

• Børn der på grund af umodenhed m.v. skal 

gå et ekstra år i 0. klasse på Utterslev Sko-

le 

• Børn der har ældre søskende på skolen 

Elever der optages, hvis der er ledige plad-
ser 

• Tagensbo Skole, Grøndalsvængets Skole, 

Holbergskolen og Lundehusskolen. De børn 

der bor tættest på skolen, optages først. 

Klar til skolestart 

Ikke alle børn bliver modne på samme tid. På 

informationsmødet vil vi bl.a. fortælle om hvilke 

ting, der er vigtige at kunne for at være skolepa-

rat.  

Hvis I er i tvivl om jeres barn er parat til at be-

gynde i skole, er I velkomne til at tale med os på 

skolen. Vi anbefaler, at I ringer til skolens kontor 

og laver en aftale om et besøg på skolen. 

Vi glæder os til at tage godt imod dit barn. 

Med venlig hilsen  

Skolens ledelse 

 

 

Utterslev Skole 
Skoleholdervej 20 
2400 København NV 

Telefon 
33 66 92 00 

E-mail 
utterslevskole@kk.dk 

www.utterslevskole.aula.dk 

https://pasningogskole.kk.dk/skole

