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Et tilbud til langtidsledige
Kofoeds skole i København ble grunnlagt av Hans Christian Kofoed i 
1928. Sitat:

«Jeg ser at arbeidsledighet skaper en ny type menn. Menn, som 
under andre omstendigheter ville ha blomstret,skapt verdier og 
forsørget seg selv, blir snyltere avhengige av andres 
medlidenhet..De mister sin selvrespekt og litt etter litt mister de 
troen på samfunnet, de har ingen forventninger til fremtiden.» HCK

Fra første stund har tilbudet på Kofoeds skole vært rettet mot 
arbeidsledige. Kofoed startet i 1928 en «livets skole» der 
«studentene» ble undervist i praktiske, mentale og fysiske 
ferdigheter . Ny selvtillitt skulle føre til nye jobbmuligheter.
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Dette er 
filosofien på 
Kofoeds skole 
også i dag. 
Skolen tilbyr 
mer enn 150 
kurs. 
På én dag kan 
det være inntil 
400 studenter 
eller «borgere» 
innom skolen, 
og årlig 
studettall er  
4000 studenter. 
Disse er 
fremdeles 
langtids 
arbeidsledige og 
sosialt 
marginaliserte. 
Kofoeds skole er 
i dag en 
internasjonal 
organisasjon 
med skoler og prosjekter både i Danmark og i andre land. ro
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I en hel uke i overgangen april,mai m 

the first chapter, this story is a living and fascinating tale of the compassion and idealism of 
Kofoed’s School for unemployed in Copenhagen, Denmark. The school was founded by HaFrom 
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Denmark. The school was founded by 
Hans Christian Kofoed in 1928. 
Kofoed saw the destructive force of 
unemployment ruin men and their 

             

 Gudrun Røyneberg fra «Furuskogen» og Vigdis Fosheim fra «Sluseprosjektet»

Lang kø i Café Himmelblå og 
godt utvalg i hyllene i 
tøydepotet.



families. He wanted to help – but 
not in the tra- ditional way of 

handing out warm soup and bread 

to the 
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Kofoeds skole fyller i dag en 
stor industritomt på Amager.  
Den utvides stadig med nye 
bygninger.



miserable- looking. Instead, he wanted to help these men rebuild their lives. So he started a school 
UUof life, where “students”, as he called 
the unem- ployed who came to him, were taught 
practical, mental and physical skills, to gain 
self-confidence and finally a job.
This philosophy exists at Kofoed’s School today, 
where the school in Copenhagen has more 
than 150 educational courses and workshops, 
attended by 3.000 students every year. The students 
are still unem- ployed and socially marginalised 
citizens. Kofoed’s School is today an international 
organisation, with schools and 
projects in many Euro- 
pean countries, as well as in 
many Danish locations.ns 
Christian Kofoed in 1928. 
Kofoed saw the destructive force of 
unemployment ruin men From the first chapter, this 
story is a living and fascinating tale of the 
compassion and idealism of School for unemployed in Copenhaructive force of unemployment ruin 
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were taught practical, mental and p Kofoed’s hysical skills, to gain self-confidence and finally a job.
This philosophy exists at Kofoed’s School today, where the school in Copenhagen has more than 
150 educational courses and workshops, attended by 3.000 students every year. The students are 
still unem- ployed and socially marginalised citizens. Kofoed’s School is today an international 
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locations.and their families. He wanted to help – but not in the tra- ditional way of handing out 
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lives. So he started a school of life, where “students”, as he called the unem- ployed who came to 
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Skolen har fem bofellesskap 
for unge hjemløse mellom 18 
og 30 år. Tilbudet gis til unge 
med sosiale eller mentale 
problemer.
Her tilrettelegges hverdagen 
med utgangspunkt i den 
enkeltes ønsker,evner og 
behov. Her får 
de bo i 
mellom 

halvannet og to år. 
Erfaringsmessig er det den 
tiden det tar å bygge faste 
stukturer og nye nettverk.



him, were taught practical, mental and physical 
skills, to gain self- confidence and finally a job.
This philosophy exists at Kofoed’s School today, 
where the school in Copenhagen has more than 
150 educational courses and workshops, 
attended by 3.000 students every year. The 
students are still unem- ployed and so
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           «FORWARD»
er skolens eget prosjekt for 
eks-misbrukere.

 Det kan være mennesker 
som sluses ut  
av en behandlingsinstitusjon og 

som trenger støtte for å holde 
seg stoff-fri. 
Prosjektmedarbeiderne er 
velutdannede tidligere 
rusmisbrukere. Deres 
erfaring er at «gode ting tar 
tid».



Lite byråkratisk

Kofoeds skole har i dag tilbud på 
flere nivåer.
 Lavterskel-tilbudet gir 
marginaliserte en mulighet til å 
komme rett i arbeid  avtalte. 
Produksjonsverksteder med 
enkle arbeidsoppgaver gjør at 
enhver som trenger det, kan 
bidra med noen timers «lønnet» 
arbeid. Oppmøtetid og antall 
arbeidtimer bestemmea av den 
enkelte. 
Tre timers arbeidsinnsats lønnes 
med en Kofoed-dollar .Den kan 
brukes til å betale for et varmt 
måltid mat, en hårklipp eller 
andre tjenester.

Et lite samfunn

For en gjest fremstår Kofoed skole  
som et slags miniatyrsamfunn. 
Fordi skolen har vært drevet i så 
mange år, er barnesykdommene t 
et tilbakelagt stadium.Vi blir slått 
av hvor gjennomtenkt driften er 
ned til minste detaj, hvordan 
enhver rutinemessig oppgave 
defineres som en mulig 
læringsarena og hvordan 
miljøbevissthet og gjenbruk 

gjennomsyrer opplæring og 
produsjonen i alle ledd.
Lokalene er lyse og innbydende, 
og atmosfæren er preget av gode 
rutiner og vennlighet.

Livets skole
Som de skolefolk vi er hadde vi 
mange spørsmål om læreplaner 
og eksamen.
Vi ble overrasket da vi fikk vite at 
ikke en eneste eksamen avlegges 
på skolen og at det er lite 
samarbeid med det ordinære 
skoleverket.
Forklaringen ligger i at Kofoeds 
skole primært gir tilbud til 
langtidsledige, 
gjennomsnittseleven er 42 år.

Når skolen likevel hadde tilbud på 
flere nivåer er det fordi elever 
som vil delta på kurs må 
registrere seg. To ganger årlig 
kom det nye kurskataloger - og 
var du først påmeldt et kurs var 
det forventet at du fulgte det.

 Skolen hadde svært få regler, 
men én regel gjaldt oppmøte. Den 
som uteble tre ganger uten å ha 
gitt beskjed, mistet retten til å 
fortsette på kurset.
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Glimt fra «menyen»
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Kofoeds skole mottar 
årlig store mengder 
med tøy . Dette vaskes 
og repareres på huset 
og fordeles gratis.

På Kofoeds skole får 

grønlenderne være 

samlet,  og snakke eget 

sitt eget språk.

Det blir laget mange 
fine produkter som 
selges på de årlige 
julemarkedene.



Stor vekt på det kreative 
Skolen tilbyr sine elever en lang rekke kreative kurs. Da vi var gjester 
ved skolen fikk vi delta på malerkurs.
Det finnes også kurs for de som er opptatt av  musikk, dans og drama. 
Et studio for tv-produkjson og et grafisk verksted gjorde at skolen 
stadig hadde innslag i det lokale tv-nettet i København og var 
selvforsynt når det gjaldt alle typer trykksaker. 
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Vi to norske gjester passet 
godt inn i elevmassen. I en 
hel uke fikk følge skolens 
aktiviteter. 

Vi ble tatt vel imot og lærte 
mye av gode samtaler både 
med ansatte og studenter.

Takk for oss til Kofoeds skole 
og takk til FOKO som sponset 
vårt opphold med et stipend!


