
RÅDGIVNING . VÆRKSTEDER . UNDERVISNING . SOCIALE ARRANGEMENTER 

Velkommen

Et aktivt fællesskab
En aktiv hverdag



Hvem er Kofoeds Skole til for?
Kofoeds Skole er for alle, der er uden for arbejdsmarkedet, 
som ønsker at lære noget, bidrage med noget og være en del 
af et fællesskab.  Kofoeds Skole henvender sig til mennesker 
i aldersgruppen 18-65 år, som har brug for støtte til at 
komme videre med livet. 

Sådan kommer du i gang på 
Kofoeds Skole?
Kontakt Modtagelsen på tlf. 41 73 31 80 - eller kig forbi 
skolen. Fra 1. januar har vi åben rådgivning hver 
mandag fra kl. 9.30-14.30. Skolen er åben mandag til 
torsdag fra kl. 7.00-16.00. Fredag 7.00-14.00

Velkommen til Kofoeds Skole
Selvom man er arbejdsløs, behøver man ikke at isolere sig derhjemme. Kofoeds Skole er en 
invitation til at være med i et fællesskab, hvor vi arbejder, lærer og drager omsorg for 
hinanden. Det koster ikke noget at gå på Kofoeds Skole, men vi forventer at du som elev 
deltager aktivt i de aktiviteter, du melder dig til.
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Hjælp til selvhjælp

Hvilke tilbud har 
Kofoeds Skole til dig?
 Vejledning og rådgivning:  I Modtagelsen bliver 
du indskrevet som elev på skolen. Du får en 
samtale med en socialrådgiver eller en vejleder. 
Du kan få socialfaglig rådgivning og vejledning, 
og du kan få en samtale med familierådgiver, 
advokat eller psykolog.

 Undervisning:  Kofoeds Skoles 
Oplysningsforbund tilbyder undervisning i 
Forberedende Voksen Undervisning (FVU), Dansk 
sprog & kultur, Verdenssprog, Computer & IT, 
Højskolefag, Sy & Krea, Mad, Frisør, Keramik, 
Kunst, Grafik, Motion og Musik – over 100 
forskellige hold. 

Læs mere om undervisningsholdene på 
www.kofoedsskole.dk/undervisning og i det trykte 
katalog, der udkommer 2 gange om året.

 Værksteder:  Kofoeds Skole har flere 
arbejdende værksteder: Auto & transport, Café 
Himmelblå, Cykelværkstedet, Træværkstedet, 
Medieværkstedet, Miljø & ejendom, 
Møbeldepotet, De grønne haver, 
Produktionsværkstedet, Redesign, 
Rent & pænt, Tøjdepotet. 

På værkstederne kan du snuse til et håndværk eller et servicefag – 
eller arbejde med et fag, du i forvejen kender til. Du kan indskrives 
på et værksted efter aftale med værkstedslederen. Du aftaler dine 
arbejdsopgaver i værkstedet med en af værkstedsmedarbejderne. 
Målet med værkstederne er faglig, social og personlig træning. Du 
kan læse mere om skolens værksteder på www.kofoedsskole.dk/
værksteder, hvor du finder infoark, der beskriver de enkelte værk-
steder.

Servicetilbud:
Når du deltager i aktiviteterne i 
skolens værksteder får du mulighed 
for at: 

· spise i Café Himmelblå

·  blive klippet mm. i 
Frisørværkstedet

· få vasket tøj i Vaskeriet

· tage bad på skolen

· få repareret din cykel 

·  købe en brugt cykel 
i  Cykelværkstedet

·  at hente møbler i Møbeldepotet og 
tøj i Tøjdepotet

Få mere at vide i Vejledningen eller 
hos medarbejderne i dit værksted.
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 Jule- og Sommermarked:  Kofoeds Skole afholder hvert år 
to markedsdage, hvor vi inviterer verden ind på Kofoeds Skole. 

 Juleaften:  Hvert år fejrer vi julen sammen i skolens Multihal 
d. 24. december. Der kommer sædvanligvis ca. 300 elever. I 
juletiden afholder vi også julefrokost på værkstederne, 
julebanko og andre arrangementer.

 Sommerskole:  Skolen er åben hele sommeren. Enkelte 
værksteder er dog lukket i perioder. I sommerperioden er der 
ferie fra den almindelige undervisning, men i Sommerskolen 
kan du gå på en række kurser af en uges varighed. 

 Sociale arrangementer:  Der afholdes en del sociale 
arrangementer på Kofoeds Skole. Det kan være koncerter og 
udstillinger, men andre tiltag og idéer kan også forekomme. 
Eleverne kan stille forslag til arrangementer og søge om midler 
til deres gennemførelse. 

Kofoeds Skole har et elevråd som fungerer som elevernes 
talerør og samarbejdspartner i forhold til skolens ledelse.  

Praktisk information 

Skolen er åben mandag-torsdag kl. 7.00-16.00, fredag 7.00-14.00.

 Telefonisk henvendelse:  Mandag-torsdag kl. 8.00-15.00, fredag 8.00-14.00, tlf. 32 68 02 00

 NB:  Enkelte aktiviteters åbningstider kan afvige fra de almindelige åbningstider. Spørg i Receptionen, hvor du på infoskærmen 

også kan finde meddelelser om aflysninger og særlige aktiviteter og arrangementer.

 Åben Vejledning  Mandag og tirsdag fra kl. 9.30-14.30. (Ventetid kan forekomme.) 

Du kan også ringe til tlf. 41 73 31 80 og lave en aftale.

 Café Himmelblå:  Mandag-fredag kl. 11.15-12.45

 Vaskeri og bad:  Indlevering af tøj til vask mandag til torsdag kl. 8.15-9.00.  

Badet er åben mandag til torsdag kl. 8.15-14.00, fredag kl. 8.15-12.30.

 Tøjdepotet og Møbeldepotet:  Mandag-onsdag kl. 13.00-15.00, torsdag og fredag lukket.  

Brugere af Møbeldepotet skal medbringe rekvisition fra en medarbejder. 

 Bisserne (Tandklinik):  Henvendelse mandag til torsdag kl. 8.45-9.45 personligt eller telefonisk på tlf. 23 47 87 31.

Året på 
Kofoeds Skole: 
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KONTAKT
KOFOEDS SKOLE
PÅ TELEFON

32 68 02 00 Facebook.com/kofoeds.skole og www.kofoedsskole.dk 
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Åbningstider:
Skolen er åben mandag til torsdag 
fra kl. 7.00-16.00. Fredag 7.00-14.00



Det siger eleverne:
-Kofoeds Skole hjælper mig til at holde humøret oppe. Lærerne er 
utroligt søde, og jeg kan mærke, at de bekymrer sig om mig, når jeg 
ikke har det så godt.

-Hvis du selv er interesseret og gør noget for at udvikle dig, og lære 
nyt, er Kofoeds Skole det perfekte sted. 

-Jeg er i gang med at tage PC-kørekort. Kommunen har sat mig til 
at tage det herude, og så har jeg prøver på Niels Brock. Jeg søger 
også en praktikplads, som egentlig er det mål, jeg har. Jeg vil gerne 
have en uddannelse. 

-Jeg startede her fordi jeg havde et misbrug af alkohol, og fandt ud 
af at det ikke gik så godt. Jeg kom ind fordi jeg har en god veninde, 
der anbefalede mig at starte her. Nu har jeg været her et år og har 
næsten 100 pct. fremmøde. Det er rart. Jeg er på antabus, og det 
kører perfekt. 

-Jeg oplever, at det, som de kan, er at tage imod et menneske. 
Kigge dem lige i øjnene og behandle dem med respekt. 

-Jeg får det ud af det, at jeg møder en masse mennesker. Jeg har jo 
ikke noget bagland. Alt hvad der hedder venner og bekendte det 
er… jeg har ikke andet end det her. Jeg nyder at stå op om 
morgenen og være her og have nogen at snakke med. 
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Det finder du på 
Kofoeds Skole

HOVEDB YGNINGEN:

Stuen: Baderum, Cykelværksted, Frisøren, Receptionen, Rent & pænt, 
Avislæsesal, Tøjdepotet, Reception og Sekretariat

1. sal: Bisserne (Tandklinik), Modtagelsen, Produktionsværkstedet, Rådgivning: (Socialrådgiver, 
Familierådgiver, Lægekonsulent, Advokat, Psykolog), Sprogundervisning og Miteq

2. sal: Undervisningslokaler: Kunst, Keramik, Grafik og Administrationen

3. sal: Café Himmelblå, IT-undervisning, Skolekøkken, Medieværkstedet og Projekt videre i livet

4. sal: Byttebibliotek, Scherfigsalen, Tagterrasse og Naapiffik

’L ANDSB YEN’:

Møbeldepotet

Håndværkerhuset

Tekstilhuset

Miljøpladsen

Cykelværkstedet

Musikloftet

Lydstudie

Transportafdeling

Autoværkstedet

De Grønne Haver

Multihallen
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Kofoeds Skole 
Nyrnberggade 1 
2300 København S 
Tlf. 32 68 02 00 
Fax 32 95 62 17 

www.kofoedsskole.dk

Offentlig transport
Kofoeds Skole ligger i Nyrnberggade 1 på Amager.  
Du kan komme hertil med buslinje 2A og 5A eller tage 
Metroen til Lergravsparken St. 
Prøv også den nye cykelsti fra Indre By via Christiania.

BUS 40+78

BUS 2A+77

LERGRAVSPARKEN

BUS 77

Kofoeds
Skole

Nyrnberggade

Nyrnberggade

Jenagade

Eliasgade

Breslaugade

Eliasgade

Brem
ensgade

Hessensgade

Ungarnsgade

Ungarnsgade

Hessensgade

Hessensgade

Serbiensgade

Serbiensgade

Bulgariensgade

Albaniensgade

Lemberggade

Lergravsvej

Lergravsvej

Polensgade

Polensgade

Polensgade

Østrigsgade

Donaugade

Holmbladsgade

Brem
ensgade

Badensgade

Café Himmelblå  
serverer daglig 400

måltider


