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Med denne støtteerklæring ønsker Københavns Kommune at ud-

trykke vores opbakning til Teach First Danmark samt opbakning 

til, at Teach First Danmark kan opnå offentlig finansiering for at 

kunne bidrage til at sikre dygtige lærere til vores skoler i udsatte 

boligområder.  

 

Gode resultater og stor opbakning blandt vores skoler i ud-

satte boligområder  

Forvaltningen i Københavns Kommune har siden 2015 haft et 

godt samarbejde med Teach First Danmark, og kommunens fol-

keskoler har i alt ansat 76 dygtige lærere gennem foreningen.  

 

Vi anser det for positivt, at lærere fra Teach First Danmark har 

styrket rekrutteringsmulighederne for undervisere i matematik og 

andre fag, som skolerne kan have svært ved at dække. Da Teach 

First elever læser en meritlæreruddannelse ved siden af deres un-

dervisning, er der også en tæt kobling mellem teori og praksis, 

som også er positivt.  

 

Jeg hæfter mig også ved den positive eksterne evaluering af læ-

rere fra Teach First Danmark. Den viser, at de ifølge skolelederne 

bidrager til at styrke elevernes faglighed og trivsel, og er et godt 

supplement til skolernes lærerteams og faglighed. Den viser 

også, at de er specifikt motiverede for at arbejde på folkeskoler i 

udsatte boligområder, hvor de kan bidrage til at øge den sociale 

mobilitet.  
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Vi anser det desuden for positivt, at der er et meget lavt frafald 

blandt lærere fra Teach First Danmark, samt at 9 ud af 10 fort-

sætter i deres ansættelser på skolerne efter det toårige program.  

 

Det er i det hele taget vores oplevelse, at Teach First lærerne bi-

drager positivt på skolerne og bringer deres faglighed og bag-

grund i spil på gode måder.  

 

Anbefaler statslig støtte til Teach First Danmark 

I Københavns Kommunes har vi anvendt det statslige kompeten-

ceudviklingstilskud til ansættelse af lærere gennem Teach First 

Danmark. Tilskuddet udløber i år, og det vil derfor have stor be-

tydning for vores mulighed for også fremover at kunne ansætte 

lærere gennem Teach First Danmark, at de som forening får et 

mere solidt finansieringsgrundlag. Det håber vi, at de får held til 

at opnå.  

 

Med venlig hilsen 

Jesper Christensen 

 

 

 
 

 


