
Kunne du tænke dig en skoledag,  
hvor fodbold er omdrejningspunktet?   
 
Kære elev i 6. klasse – og forældre, 
 
Efter sommerferien igangsætter vi på Bakkegårdsskolen endnu et treårigt udskolingsforløb for 
elever i Gentofte kommune, der elsker fodbold, og som af den ene eller anden årsag kunne have 
glæde af en ny og anderledes tilgang til skoledagen.  
En skoledag, hvor kærligheden til fodbold er elever og læreres ”fælles tredje”, og hvor klassen 
også er et fodboldhold, der træner 2 gange om ugen i skoletiden og spiller kampe under DBU - 
med lærerne som trænere.  
 
Foldbolden ind i klasselokalet - klasselokalet ud på fodboldbanen 
I Akademiet Fodbold Fulton tror vi på, at vi bliver bedre til noget, hvis læringen tager 
udgangspunkt i noget, vi brænder for. Derfor inddrager vi fodbold i undervisningen, når det giver 
mening. Det kan for eksempel handle om at bruge Premier League-tabellen, når vi skal lære 
procentregning, eller om at gå ud på fodboldbanen, når vi skal lære geometri, for her er masser af 
vinkler at forholde sig til, ikke mindst den perfekte skudvinkel.  
I dansk kan vi lære faglige begreber ved at analysere en fodboldkamp for bagefter at overføre den 
nye viden til analyse af tekster. Der er faktisk ingen ende på, hvor mange måder man kan inddrage 
fodbolden på i hverdagen og på den måde fange elevernes interesse på en ny måde.  
 
Baggrund 
I snart 9 år har projektet kørt på Bakkegårdsskolen under navnet Akademiet Fodbold Fulton.  
Forløbet er resultatet af et samarbejde mellem kommunen og en fond, der har fået ideen til denne 
anderledes måde at gå i skole på, og som blandt andre fodboldspillerne Brian Laudrup og Lars 
Høgh samt Christina Wex, der også er projektleder i Gentofte, står bag.  
 
Fuldt ud adgangsgivende 
Der er tale om en helt normal skoleklasse med samme pensum som andre folkeskoleklasser på 
samme klassetrin, og 9. klasses afgangsprøve er fuldt ud adgangsgivende til ungdomsuddannelse.  
 
Altid to lærere i klassen 
En af Fodbold Fultons helt store styrker er den tætte relation mellem elever og lærere. Det er de 
samme tre lærere, der underviser i alle fag i alle tre år. Det betyder, at eleverne ikke skal forholde 
sig til andre voksne. Der er altid to lærere i timerne, så der kan differentieres i undervisningen i 
forhold til elevernes behov. Det betyder også, at der ikke er behov for vikarer, for lærerne dækker 
hinanden ved nødvendigt fravær.  
Lærerne er også dygtige fodboldtrænere og står i spidsen for klassens fodboldhold. Der er ikke tale 
om elitefodbold. Det er elevernes glæde ved spillet, der skal være deres drivkraft i dagligdagen.  
 
Kom og hør mere 
Vi inviterer til Informationsmøde for alle onsdag den 16. marts 2022 kl. 17 på Bakkegårdsskolen.  

 
 
  



Spil bold med os 
Efter informationsmødet inviteres alle interesserede elever til en prøvedag i GVI, hvor vi spiller 
fodbold og lærer hinanden lidt bedre at kende. Denne finder sted onsdag den 30. marts kl. 9-14 i 
GVI. Yderligere information om dagen fremsendes til dem, der tilmelder sig på 
christinawex@icloud.com.  
 
Information om optagelse 
Sidste step i optagelsen er personlige samtaler mellem alle potentielle Fulton-elever og deres 
forældre og de 3 lærere, der skal stå i spidsen for klassen. Disse finder sted i uge 16, 17 og 18 i 
tidsrummet kl. 15.00 – 17.30.  
 
Endelig besked om optagelse udsendes senest 10. maj.  
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skoleleder på Bakkegårdsskolen Rikke 
Michan på rmm@gentofte.dk eller projektleder Christina Wex på christinawex@icloud.com. 
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