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Godt nytår! Efter en velfortjent juleferie er vi klar til anden del af et skoleår, der, som alt andet, har været 
præget af Covid-19.  
Vi har på Erhvervsskolen af 2011 heldigvis kun haft ganske få tilfælde af elever og lærere, der er testet 
positive. Det skyldes i høj grad, at de unge er gode til at overholde retningslinjer, spritte af og bruge 
værnemidler – og passe godt på hinanden. Samtidig har vores undervisere gjort en ekstraordinær indsats for 
at skabe trygge rammer og så få ændringer som muligt. 
 
Den ekstraordinære indsats fortsætter: Som altid er kontaktlærere og afdelingsledere i tæt kontakt med 
eleverne, også op til skolestart i denne uge. Vi har skærpet retningslinjerne for kørsel og ophold på tværs af 
afdelinger – og vi opfordrer de unge til at blive testet, evt. i følgeskab med lærere og andre elever fra 
Erhvervsskolen, hvis nogen ønsker det.   
Der er mange spørgsmål i denne tid, og vi svarer altid på mail eller telefon. 

 

Velkommen til 2021 på Erhvervsskolen af 2011 
I januar siger vi velkommen til en række nye elever, som alle starter på den afdeling eller i den praktik, de 
ønsker. Vi ser frem til at byde dem indenfor i vores unikke ungdomsfællesskab. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2020 blev et spændende år på Erhvervsskolen 
Selvom Corona fyldte en del i 2020, var det et år hvor Erhvervsskolen indgik nye aftaler, fik nye lokaler og 
bød nye elever velkommen.  

Kort tid efter at vi indgik aftale med København og Frederiksberg kommuner, fik vi placering helt 
i top i Omegnskommunernes kaskademodel af STU-tilbud. Vi ser frem til at fortsætte det gode 
samarbejde med alle parter de kommende år. 

Et andet nyt samarbejde er indgået med Guldsmed 
Bayer på Frederiksberg, som er vores nyeste interne 
praktiksted. Det er Allan Bayer, prisvindende 
guldsmed, der underviser elever, der kan lide de 
rolige omgivelser og det detaljerede håndværk. 
Guldsmedepraktikken har været en stor succes fra 
starten og butikkens værksted er ombygget, så det 
matcher efterspørgslen fra de unge. 
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I marts overtog Erhvervsskolen af 2011 en villa på Saltværksvej, som blev sat i stand i foråret. I 
alt 3 etager med plads til fællessamling, individuel undervisning, samtale med skolens 
psykologer og IT-værksted. Villaen har stor have med bålplads og udendørsaktiviteter i løbet af 
dagen – naturligvis et yndet sted at opholde sig for eleverne i løbet af dagen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Knap et halvt år senere åbnede vi endnu en ny lokation: Motorværkstedet. 
Vi har i flere år haft et mindre motorværksted, men efterspørgslen har været så stor at vi skulle 
lede efter et nyt. Nu har vi 100 m2 nyistandsat motorværksted og et mindre tømrerværksted 
samlet eet sted. Værkstedet ligger i tilknytning til vores interne praktiksted Amager Action 
Center og er centralt placeret i forhold til afdelingerne på Saltværksvej og Englandsvej. 

        

 

 

 

 

Flotte resultater for skolens elever 
Eleverne på Erhvervsskolen af 2011 klarer sig godt til eksaminer. Vi laver statistik på 
resultaterne, så vi kan følge med og evaluere hvordan 
undervisningen i de boglige fag løbende kan udvikles. 
 
Diagrammet viser fordelingen af karakterer for FSA ved 
de seneste to eksamensrunder. 

Karakterer: 
 
 2        4       7       10     12 
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Pædagogisk dokumentation 
Skolen har en lang tradition for grundig pædagogisk og faglig dokumentation – bl.a. daglig log, 
14. dages samtaler og halvårsevalueringer. For at styrke kvaliteten har vi ansat en pædagogisk 
koordinator, der yder sparring til kontaktlærere og faglærere på tværs af huset – i tæt 
samarbejde med vores afdelingsledere. Indsatsen skal bl.a. sikre at flere end de nuværende 68% 
unge kommer videre i relevant arbejde eller uddannelse. 
Både elever, pårørende og samarbejdspartnere kan møde vores pædagogiske koordinator til 
statusmøder. 

Erhvervsskolen i naturen 
De fleste af vores unge profiterer i høj grad af aktiviteter i naturen – for mange er det også en 
god afveksling fra boglige fag. Et nyt fag på skolen er ”Skolen i naturen”, hvor vi tager til 
naturområder omkring Storkøbenhavn. Et meget populært fag med stor søgning og unge, der 
møder op i al slags vejr. Følg med på Facebook/Erhvervsskolen af 2011 hvor vi løbende lægger 
billeder op. 

 

Hvem er vi? 
Vi er mange medarbejdere på skolens forskellige afdelinger. I de kommende nyhedsbreve præsenterer 
vi ledelse og medarbejdere på skolen, så du kan lære os bedre at kende. Her er det skolens stab og 
afdelingsledere, der er i fokus: 

Mette Petersen er afdelingsleder på Saltværksvej, vores nyeste afdeling. Uddannet 
lærer, AKT-vejleder, konfliktmægler og efteruddannet indenfor voksenpædagogik. 
Mette har mange års erfaring fra specialområdet og er en erfaren leder, der særligt har 
beskæftiget sig med udvikling af relationskompetence, klasseledelse og professionelle 
læringsmiljøer. 
 
 

Morten Ellehauge er afdelingsleder på Borups Allé. Morten har en baggrund fra KU, 
hvor han har læst kunst og religionshistorie, han har diplom i Ledelse og mange års 
erfaring med opstart og ledelse af skoler indenfor specialområdet. 
Gennem 7 år var Morten leder af Fremtidslinjen i Køge – en succesfuld STU, som han var 
med til at grundlægge og opbygge. Morten kan også skrive uddannelsesvejleder og 
specialvejleder på sit CV. 
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Kim Siegstad er afdelingsleder på Bragesgade. Han er uddannet lærer med linjefag i 
samfundsfag, idræt og hjemkundskab. 
Kim har mange års erfaring som leder på specialområdet, senest som forstander på 
Produktionsskolen på Høfdingsvej – en del af den nuværende FGU Hovedstaden. 
Udover adskillige kurser i ledelse, er Kim uddannet UU-vejleder. 

Caroline Jacobsen er ansat som pædagogisk koordinator med ansvar for udvikling 
af den pædagogiske kvalitet. Caroline er cand.merc. I organisation og ledelse, PD i 
almen pædagogik, sygeplejerske og Master i sundhedsantropologi.  
Hun har en lang årrække været lektor på Københavns professionshøjskole KP, senest 
i Videreuddannelsen som konsulent og uddannelsesansvarlig for 
Akademiuddannelserne i Social- og Ungdomspædagogik. Caroline har udgivet flere 
bøger og artikler om bl.a. ulighed og sundhed. 

Lykke Borup er ansat som sekretariatsleder med ansvar for GDPR, projekter og 
organisatorisk udvikling. Lykke er cand.merc. og tidligere underviser på 
Diplomuddannelsen i Ledelse, UCC. Hun har bl.a. arbejdet som udviklingskonsulent og 
kommunikationsrådgiver for en lang række kommuner, og har mere end 15 års erfaring 
med udviklingsprojekter på specialområdet og STU. 

 
Jan Jonasson er ansat som HR-konsulent med ansvar for HR og personale. 
Jan er læreruddannet, certificeret coach og udviklingskonsulent med speciale i 
ledelsesnetværk. Tidligere konstitueret skolechef i Gentofte kommune og med 
erfaring i elevcentreret ledelse, distribueret ledelse, læringsledelse, inklusion og 
kompetenceløft af lærere og pædagoger.  

 
Vi ønsker alle et godt nytår, og glæder os til samarbejdet i 2021 

Med venlig hilsen 

 

   
   
                 Thomas Vørnle                     Tanja Hoffmeyer Molbech 
                          Leder af skole og botilbud                                          Daglig leder af STU 


