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Kære alle 

Her har du kursuskataloget for foråret 
2021.
Vi fortsætter med kurserne, og vi er så 
glade for at vi har kunnet holde åbent hele 
efteråret, og at I er alle enten kommer til 
undervisning, eller holder kontakten med 
os.
Vi er i en tid, hvor mange må isolere sig 
mere end de har lyst til, og hvor vi ikke kan 
mødes så meget som vi gerne vil. Her er 
Kofoeds Skole et holdepunkt; her er åbent 
hver dag, og du kan mødes med venner 
og netværk.
Vi har øvet os i at lave corona-sikker 
undervisning, efter alle de anvisninger vi 
får, og det vil vi fortsætte med.
Nye elever er altid velkomne her, du er 
velkommen til at kigge forbi, ringe og 
spørge – og vi vil glæde os til at se nye 
ansigter.

Kofoeds Skole er ikke kun undervisning 
- du kan også bruge værkstederne, Café 
Kofoeds Kant, Café Himmelblå, Åben 
Rådgivning og: 

Fitness på 4.: Vores motionscenter på 4. 
sal. Se træningstider på døren og på side 
26.

Åbent Atelier: Hver onsdag og fredag kan 
billedkunstelever male eftermiddag og 
aften. Se side 24.

Gratis morgenmad for alle elever i 
Kofoeds Kant. 
Mandag til fredag kl. 8 – 8.30.
Husk at du hver uge kan få en mail fra 
Kofoeds Skole om ugens aktiviteter. 
Timeld dig elevmail i Kofoeds Kant. 
Hold dig også orienteret på Facebook.
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Kofoeds Skole er et tilbud til alle mennesker der står 

uden for arbejdsmarkedet og 
uddannelsessystemet.  Skolens elever er mellem 

18 år og folkepensionsalderen.

Velkommen til 
undervisning på 
Kofoeds Skole

Al undervisning i KSO er gratis 
- alle elever på Kofoeds Skole er velkomne
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Kofoeds Skole 
Holmbladsgade 120, 2300 Kbh. S. 
Telefon til Kofoeds Skole: 32 68 02 00
Telefon til Kofoeds Skoles 
Oplysningsforbund: 41 73 32 06
Vejledningstelefon: 41 73 32 00

BUS 37

BUS 31

LERGRAVSPARKEN

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

Du bliver skrevet ind på Kofoeds Skole og får elevkort i Åben Rådgivning, som ligger i 
Kofoeds Kant, Holmbladsgade 120. Vejledningstelefon: 41 73 32 00
Fornyelse af elevkort: samme tid og sted.

Husk: Du skal have elevkort for at gå på holdene.

Lukkedage og ferier - foråret 2021
Juleferie: Mandag d. 21. december. Undervisning igen fra tirsdag d. 5. januar

Vinterferie: Mandag d. 15. februar – fredag 19. februar

Undervisningsfri:  Torsdag d. 11. marts - fredag d. 12. marts 
& onsdag d. 5. maj fra kl. 11.45

Påskeferie: Mandag d. 29. marts - mandag d. 5. april

St. Bededag: Fredag d. 30. april

Kr. Himmelfartsdag: Torsdag d. 13. maj - fredag d. 14. maj

2. Pinsedag: Mandag d. 24. maj 

Hvis der ikke er plads på det hold, du tilmelder dig, kommer du på venteliste. Så snart 
der er plads på det ønskede hold, får du besked i brev eller på mail.

Du kan tilmelde dig et kursus året rundt. Kurserne er åbne for alle mellem 18 og 
66 år, som har et elevkort.  

Tilmelding
Du kan melde dig til  et kursus på 3 måder:

• �Udfyld�et�ansøgningsskema�på�papir.�Skemaet�finder�du�her�i�kataloget.� 
Afleveres�i�Kofoeds�Kant,��eller�til�din�lærer.

• På www.kofoedsskole.dk 

• Send en mail til  vejledningen@kofoedsskole.dk 
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Åbningstider i  Kofoeds Kant Åben Rådgivning
Mandag - torsdag 8.00 - 15.30 Mandag 9.00-13.00
Fredag 8.00 - 13.30 Tirsdag 9.00-13.00

  Onsdag 9.00-13.00
  Torsdag 9.00-13.00
  Fredag 9.00-13.00
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Lær dansk i fællesskab 
med andre

Bliv klogere 
...på dansk

Vi taler, læser 
og skriver dansk 946-44-121

Lærer: Louise Emmering
Tlf.: 4173 3228
Tid: Mandag 09.00-11.45
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted: Lokale 1, 1. sal

Vi taler, læser 
og skriver dansk 946-46-121

Lærer: Louise Emmering
Tlf.: 4173 3228
Tid: Onsdag 09.00-11.45
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Lokale 1, 1. sal

Vi taler, læser 
og skriver dansk 946-48-121

Lærer: Louise Emmering
Tlf.: 4173 3228
Tid: Fredag 09.00-11.45
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted: Lokale 1, 1. sal

Vi taler, læser 
og skriver dansk 946-49-121

Lærer: Louise Emmering
Tlf.: 4173 3228
Tid: Fredag 12.30-15.00
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted: Lokale 1, 1. sal

For at få dansk statsborgerskab 
skal du blandt andet bestå 
indfødsretsprøven

6



d
a

n
sk

 s
p

ro
g

 &
 k

u
lt

u
r

Mundtlig dansk
Bliv bedre til at tale dansk

Kurset er for dig der gerne vil have en bedre udtale 
og�et�mere�flydende�dansk.
Vi øver os gennem samtale om korte tekster, små 
videoer og emner fra dagligdagen.

Mundtlig dansk 946-45-121

Lærer: Louise Emmering
Tlf.:  4173 3228
Tid: Onsdag 12.30-14.05
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Lokale 1, 1. sal

Dansk for 
grønlændere
Vi taler, læser og skriver dansk.

Kurset er for dig der gerne vil blive bedre til dansk.
Vi snakker, vi læser og skriver kortere eller længere 
tekster, og vi arbejder med ordforråd og udtale. 
Sammen�finder�vi�ud�af�hvad�du�har�brug�for�for�at�
blive bedre til dansk. 
Kom og vær med -vi tilpasser undervisningen til 
det du kan og det du skal lære og arbejder i et 
tempo som passer dig.

Dansk for 
grønlændere 946-40-121

Lærer:  Louise Emmering
Tlf.:  4173 3228
Tid: Mandag 12:30 -14:05
Start:  11.01.2021 
Slut:  21.06.2021
Sted:   Skrot til Flot, 3. sal 

Forberedelse 
til indfødsrets-
prøven
Vil du være dansk statsborger?

For at blive dansk statsborger, skal du blandt 
andet bestå indfødsretsprøven (tidligere kaldet 
statsborgerskabsprøven). Spørgsmålene i prøven 
har fokus på danske samfundsforhold, dansk kultur 
og historie. 
Vil du vide mere om det danske samfund eller 
forberede dig til indfødsretsprøven, er dette et 
kursus for dig. 

Forberedelse til 
indfødsretsprøven 946-50-121

Lærer:  
Tlf.:  4173 
Tid: Onsdag 12.30-15.00
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: FVU lokalet, 1.sal
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Engelsk
Begyndere 946-58-121

Du kan lidt engelsk, - nu vil du vide mere. Vi arbejder 
hver gang med udtale, grammatik, skrivning og læsning. 
Og vi taler en masse engelsk. 

Lærer: Clarice Scott
Tlf.:  4173 3247
Tid: Mandag og onsdag 12.30-14.05
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Lokale 3, 1. sal

Let øvede 946-80-121

Du har lært lidt engelsk før, men vil gerne i gang med 
at bruge sproget aktivt i hverdagssituationer. Vi udvikler 
talefærdighed, ordforråd, læse- og lytteforståelse, 
udtale og grammatik. Let’s speak English!

Lærer: Clarice Scott
Tlf.:  4173 3247
Tid: Tirsdag og torsdag 12.30-14.05
Start: 05.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: Lokale 3, 1. sal

Øvede 946-60-121

English Mix

En blanding af mange forskellige aktiviteter som hjælper 
dig med at forbedre dit engelsk. Vi taler, lytter, læser, 
skriver, diskuterer og bruger forskellige medier, som gør 
sproget levende og interessant. Let’s have fun - improve 
your English!

Lærer: Clarice Scott
Tlf.:  4173 3247
Tid: Mandag og fredag  10.00 - 11.45
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted: Lokale 3, 1. sal

Hello!

Hola!

Guten Tag!

Gør din verden større med et nyt sprog
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Vidste du, at spansk tales 
af næsten en halv milliard 
mennesker i mere end 21 lande, 
og er et af de mest udbredte 
sprog i verden? ve
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Spansk
Begyndere 946-82-121

Tal og syng dig glad på spansk! 

En forførende rejse til den spanske verden! Du får 
viden om basal grammatik, sprog og kultur i den 
spansktalende verden. Du bliver i stand til at føre enkle 
samtaler og læse lette tekster. Kurset foregår i en 
hyggelig tone, hvor alle kan være med. Vi starter helt fra 
bunden. Hasta la vista! 

Lærer: Marcela Vester
Tlf.:  4173 3240
Tid:  Mandag og onsdag 12.30-15.00
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Lokale 2, 1. sal

Let øvede 946-83-121

Nu kan du lidt spansk. Lær mere!

Dette kursus er for dig, der vil forbedre dine 
spanskkundskaber. Vi læser tekster, ser videoer, synger 
og laver små skriftlige øvelser. Kurset sætter dig i stand 
til at begå dig på lokalsproget, når du rejser til Spanien 
eller Latinamerika. Kom og vær med! Hasta la vista!

Lærer: Marcela Vester
Tlf.:  4173 3240
Tid:  Tirsdag og torsdag 12.30-15.00
Start: 05.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: Lokale 2, 1. sal

Øvede 946-84-121

Conversación, lecturas y música

Amplía tu vocabulario y mejora tu pronunciación 
descubriendo el mundo hispano.
Conserva y mejora tu español a través de temas 
relevantes y variados que te acercarán a la cultura 
hispana. Habrá vídeos, lecturas, canciones y ejercicios 
gramaticales. El curso te ayudará a comunicarte con 
confianza�cuando�viajes�a�uno�de�los�21�países�donde�
se habla español y otros donde la lengua española está 
ampliamente extendida. Únete a los ya más de 500 
millones de hispanohablantes!
Hasta la vista!

Lærer: Marcela Vester
Tlf.:  4173 3240
Tid:  Tirsdag 10.00-11.45 

torsdag 10.00- 11.45
Start: 05.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: Lokale 2, 1. sal 
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Velkommen i den digitale tidsalder

Der er altid nyt at lære - begynder som øvet

Tirsdag: åbent 
it-værkstedco
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 it Kom i gang med 
det digitale
Grundlæggende introduktion

Dette er kurset for dig, som er ny i den digitale verden. 
Her lærer du at bruge en somputer, og får et grund-
læggende kendskab til Windows og de mest alminde-
lige programmer (herunder Word). Du opretter din egen 
emailadresse, og lærer hvordan du skriver, sender og 
modtager emails. Og så ser vi selvfølgelig nærmere på 
internettets mange muligheder. Undervisningen foregår 
på et niveau, hvor alle kan være med – så velkommen 
til!

Kom i gang... 
åbent værksted 947-00-121

Lærer: Rikke Bjerre
Tlf.:  4173 3202
Tid: Tirsdag 09.00-11.45
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: It-lokalet, 1. sal

Kom i gang... 
kun for kvinder 947-04-121

Lærer: Marcela Vester
Tlf.:  4173 3240
Tid: Mandag 9.00-11.45
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted: It-lokalet, 1. sal

It i hverdagen
Lær om computeren og få hjælp til din smartphone.
Lær om begreber som Skyen, browser, søgemaskine, 
app, opdateringer og backup. Du kan få hjælp til at du 
bruge din smartphone/Iphone, og lære hvordan de 
forskellige platforme taler sammen.
Vi kommer også til at se på:
Borger.dk og e-boks, Sociale medier - fx Facebook
Nyheder og avislæsning
Informationssøgning
Indkøb på nettet
E-mail

It i hverdagen 947-30-121

Lærer: Rikke Bjerre
Tlf.:  4173 3202
Tid: Onsdag  12.30–15.00
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: It-lokalet, 1. sal
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Det digitale 
billede
Bliv bedre til digitalt fotografi

Vi arbejder med de muligheder der er for at gøre dine 
billeder stærkere (lys/skygge, farver, beskæring mm), 
og vi “klipper og klistrer” digitalt, så nye billeder opstår. 
Vi tager ud af huset og laver “Fotosafari”, hvor vi ser på 
hvad man skal være særligt opmærksom på når man 
fotograferer forskellige motiver.

Du lærer også hvordan du gemmer dine digitale bille-
der, og hvordan du kan dele dem med andre ved hjælp 
af internettet.

Det digitale billede 947-85-121

Lærer: Rikke Bjerre
Tlf.:  4173 3202
Tid: Torsdag 12.30-15.00
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: It-lokalet, 1. sal

Hjemmesider 
og blogs
Del med andre hvad du brænder for

Lær at oprette, udbygge og vedligeholde en hjem-
meside�eller�blog.�Vi�finder�et�udtryk,�der�passer�til�din�
side, hvad enten du er forfatter, madglad, kunstmaler, 
musiker, dyrker Qi Gong eller bare ønsker at have din 
egen talerstol på internettet. Vi arbejder med frie pro-
grammer, hvor du har mulighed for, gratis, at oprette en 
hel enkel hjemmeside.  

Hjemmesider 
og blogs 947-80-121

Lærer: Rikke Bjerre
Tlf.:  4173 3202
Tid: Tirsdag 12.30-15.00
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: It-lokalet, 1. sal co
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Mine medier
Få styr på dit medieudstyr

Vi�laver�små�film�og�billedformater�med�det�udstyr,�du�selv�
har med, f.eks. smartphone, computer eller kamera. 
Du bliver bedre til at bruge dine gadgets og lærer hvordan, 
de kommunikerer med hinanden.
Vi arbejder med kamera- og lydteknik, og klipper og 
redigerer. Vi lægger også billeder og videoer på sociale 
medier som Dropbox, YouTube og Facebook.

Mine medier 947-70-121

Lærer: Kenan Tekin
Tlf.:  4173 3214
Tid: Fredag 12.30 - 15.00
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted: It-lokalet, 1. sal

Bliv en bedre 
fotograf
Se verden i billeder

Fotografi�handler�om�lys�og�skygge,�ansigter�og�former,�
bevægelse�og�flygtige�stemninger,�smukke�landskaber�
og grimt beton (eller omvendt). På dette kursus prøver 
vi�at�blive�bedre�fotografer�gennem�at�se�på�fotografi�og�
malerkunst og gå ud at fotografere verden. Og vi skal bla 
fotografere portrætter, genstande, landskaber og men-
nesker i miljø. Kort sagt prøver vi at se verden i billeder og 
trække tråde tilbage til alle de fotografer og malere, der 
har gjort det før os. Vi vil arbejde med billedbehandling på 
skolens computere og hvis du har et digitalt kamera, så 
tag det med. 

Bliv en bedre fotograf 947-90-121

Lærer: Tomas Bertelsen
Tlf.:  4173 4103
Tid: Mandag 12.30-15.00
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted: It-lokalet, 1. sal
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Lær noget nyt, mens du lærer dig 
selv bedre at kende

Her er plads til alle!

Filosofi
Slip de store tanker løs

På�filosofikurset�sætter�vi�spørgsmålstegn�ved�det�hele�
- ikke bare noget, men det HELE! Her handler det om 
livets store spørgsmål. Frihed, køn, nyheder, historie, re-
ligion og meget andet. Vi undersøger, argumenterer og 
diskuterer hvorfor verden er, som den er og du er med til 
at bestemme indholdet. Alle spørgsmål er velkomne. Ta’ 
med os til tankernes fristed.

Filosofi 946-14-121

Lærer: Michael Jonassen
Tlf.:  4173 3207
Tid: Tirsdag 09-11.45
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Lokale 1, 1. sal h
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Skriv, skriv, skriv...

Har du lyst til at skrive? Skriver du allerede? Har du 
lyst til at få positiv feed back fra lærer og medkursister 
på dine tekster? Så er skriveholdet måske noget for 
dig.  Udover at skrive vil vi også læse uddrag af andre 
forfatteres værker, for at blive klogere på litteraturens 
virkemidler. Kom og vær med. 
Vi glæder os til at se dig!

Kreativ skrivning 946-27-121

Lærer: Pernille Lyneborg
Tlf.:  4173 3228
Tid: Mandag 12.30-15.00
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted: Lokale 1, 1.sal
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Få�ny�inspiration�og�find�din�egen�stil

Nyt liv til gamle ting og sager 
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Krea-skolen 
Nyt liv til gamle smykker og sager

Vi genbruger gamle møbler og smykker, laver dem om 
og giver dem nyt liv. Bordet shines op med mosaik el-
ler decoupage. Kedelige bogkasser bliver som nye... Ja, 
selv mormors gulnede lampeskærm kan få et nyt liv.
Du får mulighed for at arbejde med mindre ting (f.eks. 
rammer og vaser) og  for at bygge små skulpturer af 
glas-, træ- og porcelænsstumper. 
På kurset laver du både ting til dig selv og til Kofoeds 
Skoles sommer- og julemarked.

Fra skrot til flot 950-29-121

Lærer:  Lena Spøhr Larsen
Tlf.:  4173 3245
Tid: Tirsdag 10.00-15.00
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Skrot�til�flot,�3.�sal

Fra skrot til flot 950-30-121

Lærer:  Lena Spøhr Larsen
Tlf.:  4173 3245
Tid: Onsdag 10.00-15.00
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Skrot�til�flot,�3.�sal
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Sy-skolen
Slå dig løs med symaskine, nål og tråd

Hvad drømmer du om at sy? En velsiddende kjole, en 
helt�særlig�taske,�en�flot�udsmykning�til�din�bluse,�en�
hætte til din jakke eller et sødt sovedyr til din niece? 

Det er kun fantasien, der sætter grænser. 

På dette kursus lærer du noget om tilretning af møn-
stre, udfra egne mål. Du lærer at bruge en symaskine 
og du bliver introduceret til forskellige syteknikker 
-  afhængig af din opgave. 

Syopgaver tilpasses den enkelte elev afhængig af 
niveau og ønsker. 

Så kom og afprøv dine egne ideer eller få ny inspirati-
on. Vi har alt hvad du skal bruge, og du behøver ikke at 
kunne sy i forvejen.

Syning 950-54-121

Lærer: Agathe Thomassen
Tlf.:  4173 3222
Tid: Mandag 10.00-15.00
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted: Syskolen, 3. sal

Syning 950-55-121

Lærer: Agathe Thomassen
Tlf.:  4173 3222
Tid: Onsdag 10.00-15.00
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Syskolen, 3. sal

Syning 950-70-121

Lærer: Agathe Thomassen
Tlf.:  4173 3222
Tid: Tirsdag 10.00-15.00
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Syskolen, 3. sal

Syning 950-60-121

Lærer: Lena Spøhr Larsen
Tlf.:  4173 3245
Tid: Torsdag 10.00-15.00
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: Syskolen, 3. sal
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Sund mad og hyggeligt samvær

Dyrk din madglæde i godt selskab
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Hele verden i 
samvær og mad
Mad med duftende krydderier  
– fra Danmark til fjerne egne

Vi laver mad for både kød- og grøntspisere, da vi bruger 
mange�grøntsager�og�diverse�kød�–�mest�kylling�og�fisk.�
Har du lyst til at lave sund mad i fællesskab og afprøve 
opskrifter, du også kan lave derhjemme, så kom og vær 
med i vores hyggelige og varme køkken. Alle er velkom-
ne. Bemærk ny tid!

Hele verden 
i samvær og mad 952-55-121

Lærer: Mads Lillesøe
Tlf.:  4173 3223 
Tid: Mandag 12.30 - 15.55
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted:  Det sociale Madhus,  i gården

Spiseklub 
- kun for mænd
Vi laver nem og dejlig mad hver tirsdag

Er du frisk på at lave mad - og være med i en spiseklub, 
som kun er for mænd. 
Der er sørget for indkøb og opskrifter. Du skal bare møde 
op. Du lærer nyt og vi laver også nogle af de gode gam-
le kendinge. Vi spiser sammen inden vi går hjem. 

Spiseklub 
- kun for mænd 952-70-121

Lærer: Mads Lillesøe
Tlf.:  4173 3223 
Tid: Tirsdag 14.15 -  17.50
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted:  Det sociale Madhus,  i gården

Sund 
torsdagsmad
Vi laver folkemad - sammen kigger vi i hjemlige og 
udenlandske gryder, laver sund og velsmagende hver-
dagsmad og spiser den sammen.

Sund torsdagsmad 952-57-121

Lærer: Camilla Hjorth
Tlf.:  4173 3221
Tid: Torsdag 9.00-14.05
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted:  Det sociale Madhus, i gården

God sund fredag
Inspiration til sund mad.

Vi laver den mad du i forvejen spiser, og laver den sun-
dere. Vi laver mad sammen to & to -snakker om maden 
mens vi tilbereder den. Sammen undersøger vi madre-
laterede spørgsmål og nye trends. Vi ser på kostråd, 
varedeklarationer m.m. Vel mødt!

God sund fredag 952-59-121

Lærer: Camilla Hjorth
Tlf.:  4173 3221
Tid: Fredag 09.00-14.05
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted:  Det sociale Madhus, i gården
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Mød en dronning
Vi lærer om livet i et bistade, hvordan man passer en 
bifamilie og slynger honning.

Da kurset følger årets gang i en bifamilie starter under-
visningen i marts og slutter i oktober. Der er løbende 
optag og plads til alle. 

Mød en dronning 952-40-121

Lærer: Kristin Lassen/Camilla Hjorth 
Tlf.:  4173 3221
Tid: Onsdag 9.00-11.45
Start: 07.04.2021
Slut: 23.06.2020
Sted:  Bigård bag Det sociale Madhus K
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Vi er så glade for vores cykler -

kom og lær at passe godt på din.

Styr på din cykel
Lær mere om din cykel

Her kan du komme og lære at pleje, passe og ikke 
mindst reparere din cykel. 
Lisa Morgen er uddannet cykelmekaniker, har 2 butikker 
- og glæder sig til at lære dig alt om cykler.
Hvis du ikke vil tilmeldes hele perioden, så drop forbi og 
tal med Lisa.

Styr på din cykel 950-80-121

Lærer: Lisa Morgen
Tlf.:  4173 3046
Tid: Mandag 9.00-15.00
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted:  Cykelværkstedet i gården
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God stemning, højt til loftet og tid til en lille sludder,

mens lokkerne falder og farves. Velkommen hos frisøren!  

fr
is

ø
r

Frisør
Introduktion og øvelse

Kunne du tænke dig at snuse til frisørfaget, få basisviden 
og lære (eller øve dig i) de grundlæggende teknikker?
Så kom og vær med, når vi klipper og krøller, farver og 
styler, ordner bryn og vipper - og alt det andet, som 
rører sig inden for faget. Du får masser af kreativ frihed, 
inspiration, erfaring med forskellige produkter og kun-
dekontakt i vores hyggelige salon. Vi nyder stadig vores 
helt nye salon. Vi glæder os til at se dig!

Frisør 942-00-121

Lærer: Grith Johnsen
Tlf.:  4173 3226
Tid: Mandag 09.00-14.05
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted:  Frisøren

Frisør 942-01-121

Lærer: Grith Johnsen
Tlf.:  4173 3226
Tid: Tirsdag 09.00-14.05
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted:  Frisøren

Frisør 
kun for kvinder 942-03-121

Lærer: Grith Johnsen
Tlf.:  4173 3226
Tid: Onsdag 09.00-14.05
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted:  Frisøren

Frisør 942-02-121

Lærer: Grith Johnsen
Tlf.:  4173 3226
Tid: Torsdag 09.00-14.05
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted:  Frisøren
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Sæt form på din kreativitet

Udtryk dig i form  og farve
ke

ra
m

ik

Keramik
Lær at forme en kop, en skål, en figur eller...

Her lærer du grundteknikkerne, samt dekoration og 
glasering. Som begynder vil du i starten få bundne 
opgaver, og som øvet kan du arbejde på egen hånd 
under vejledning.
Vi slutter dagen med oprydning og gulvvask. 
Eventuelle�udflugter�til�gallerier�og�museer�planlægges�
i fællesskab. 

Keramik 949-00-121

Lærer: Pia Baastrup
Tlf.:  4173 3225
Tid: Mandag 09.00-15.00
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted: Keramiklokalet, 2. sal

Keramik 949-02-121

Lærer: Pia Baastrup
Tlf.:  4173 3225
Tid: Tirsdag 09.00-15.00
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Keramiklokalet, 2. sal

Selvvalgte opgaver  

Forudsætning: Du har lært de mest almindelige 
grundteknikker samt glasering. 
På kurset kan du arbejde på egen hånd under 
vejledning i lertøj, stentøj og porcelæn. Du kan afprøve 
forskellige dekorationsteknikker. 
Vi slutter dagen med oprydning og gulvvask. Eventuelle 
udflugter�til�gallerier�og�museer�planlægges�i�fælleskab.

Keramik 949-04-121

Lærer: Pia Baastrup
Tlf.:  4173 3225
Tid: Onsdag 09.00-15.00
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Keramiklokalet, 2. sal

Tema og selvvalgte opgaver

Du vil blive introduceret til de mest almindelige 
grundteknikker samt dekoration og glasering. Der er 
mulighed for at arbejde i lertøj samt stentøj.
Vi har som regel et overordnet tema for sæsonen. Besøg 
på gallerier og museer planlægges i fællesskab.
Vi slutter dagen med oprydning og gulvvask.

Keramik 949-05-121

Lærer: Iben Harboe
Tlf.:  4173 3224
Tid: Torsdag 09.00-15.00
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: Keramiklokalet, 2. sal
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keramik

Keramik 
- det stille hold
Formforståelse og ro til fordybelse

Du vil blive introduceret til de mest almindelige 
grundteknikker samt dekoration og glasering. Der er 
mulighed for at arbejde i lertøj samt stentøj. 
Besøg på gallerier og museer planlægges i fællesskab. 
Tværfagligt samarbejde med atelierets fredagshold 
kan forekomme bl.a. omkring croquis, udstilling og 
udsmykning.
Vi slutter dagen med oprydning og gulvvask.

Keramik 
- det stille hold 949-07-121

Lærer: Iben Harboe
Tlf.:  4173 3224
Tid: Fredag 10.00-15.00
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted: Keramiklokalet, 2. sal ke
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Bliv inspireret

Slip kreativiteten løs
ku

n
st

Tegn, mal og 
mixed media
Kurset er for alle, der har lyst  til at komme i gang og 
udvikle sig

Vi undersøger tegningens muligheder og opøver evnen 
til at blande og bruge farver i acryl, akvarel og farvekridt.
I mixed media eksperimenterer vi med at kombinere 
forskellige�materialer�til�f.eks.�collager,�relieffer�eller�
skulpturer.
Vi tager gerne på galleri- og museumsbesøg. 
Tværfagligt samarbejde med Keramiks fredagshold 
kan forekomme bl.a. omkring croquis, udstilling og 
udsmykning

Tegn, mal 
og mixed... 949-27-121

Lærer: Delphine Flyvehavn
Tlf.:  4173 3230
Tid: Fredag 10.00-15.00
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted: Atelieret, 2. sal

Tegn, mal og 
mixed media
For dig, der har arbejdet med billeder før

Vi eksperimenterer med tegning, akrylmaleri og mixed 
media. Der veksles mellem frie og bundne opgaver. Du 
bliver inspireret på ture til gallerier, kunstmuseer mm. 
Du prøver at arbejde med en udstilling eller et mindre 
projekt på Kofoeds Skole eller ”ude i byen”. Samarbejde 
med�Grafik�eller�Medieværkstedet�kan�forekomme.

Tegn, mal 
og mixed... 949-26-121

Lærer: Delphine Flyvehavn
Tlf.:  4173 3230
Tid: Mandag 10.00-15.00
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted: Atelieret, 2. sal
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Eksperimen- 
terende
billedarbejde
Mal, skrab, dryp, krads, sy, tegn, spray, fotografer, 
print, tryk, lim, klip...

I det eksperimenterende billedarbejde, arbejder du med 
en balance mellem det tillærte og det intuitive, legen 
og det kropslige udtryk. Har du appetit på et originalt og 
udviklende billedarbejde, så er det her holdet for dig. 
Alle - begyndere som øvede - er velkomne.

Eksperimenterende... 
 949-14-121

Lærer: Astrid Randrup
Tlf.:  4173 3229
Tid: Onsdag 09.00-15.00
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Atelieret, 2. sal

Tegning
Alle kan være med til at tegne. 

Tegning er næsten lige så gammelt som vi mennesker, 
og har udviklet sig til at være en eksperimenterende, 
sjov og selvudviklende metode til at udtrykke sig i. Vi 
kommer til at arbejde med forskellige teknikker inden for 
tegning, lige fra blyant til levende stop-motion med kul 
og vandfarve. 
Tegning er mange ting derfor skal vi også sy en linje, 
klippe�en�streg,�finde�en�rytme�med�skraveringer.�
Undervejs vil vi arbejde med temaer og opgaver, hvor 
der tages hensyn til dine behov. Så egne projekter, som 
”optagelses-opgaver til højere kunstskoler” er velkomne. 

Tegning 949-25-121

Lærer: Astrid Randrup
Tlf.:  4173 3229
Tid: Torsdag  10.00-15.00
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: Atelieret, 2. sal

Maleri
For både begyndere og øvede

Se og skab verden i linjer, farver og former. Du lærer, at 
give udtryk for det, du ser og sanser, ved at træne dit øje 
og din hånd. Træningen sker gennem konkrete opgaver 
samtidig med, du udvikler dit eget udtryk og nærmer 
dig din malerstemme.

Maleri 949-10-121

Lærer: Astrid Randrup
Tlf.:  4173 3229
Tid: Torsdag 15.10-18.45
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: Atelieret, 2. sal ku
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Åbent
atelier
Elever i  KSO kan male følgende dage:
Onsdag kl. 15 – 20 og fredag kl. 15 – 20

Der vil ikke være underviser, men blot 
rum og plads til at male i Fælleslab.ku

n
st
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Ikke alt er lige sort-hvidt

Skab nuancer i dit udtryk

F
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to
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Grafik 
- i sort/hvid og farve

Vi arbejder med højtryk i linoleum og træ. I dybtryk 
får du mulighed for at arbejde med den enkle og 
smukke�teknik,�koldnålsradering�i�zink�eller�kobber.�
Vi eksperimenterer også med nyere former for tryk 
som�kollografi.�Der�veksles�mellem�teknikbasere-
de opgaver og mindre projekter. Alle trykfarver er 
oliebaserede. Værkstedet er holdt så non-toxic som 
muligt. Relevante ekskursioner til gallerier og museer 
indgår i kurset. 

Grafik 949-30-121

Lærer: Delphine Flyvehavn
Tlf.:  4173 3230
Tid: Tirsdag 10.00-15.55
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Atelieret, 2. sal g
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Forår 2021
Ansøgningsskema

Motionsklub 
for alle

Alle elever er velkomne til at træne i 
“Fitness på 4.” 

Der er åbent, når der ikke er undervisning.

 Mandag kl. 8 - 15
 Tirsdag kl. 8 - 9.30
 Onsdag kl. 8 - 12
 Torsdag kl. 8 - 9
 Fredag kl. 8 - 15



(Brug blokbogstaver)

Forår 2021
Ansøgningsskema

Personnummer  __

Navn:

Adresse:

Postnummer:  By

E-mail:

Telefonnummer:    MOBILNR.

Jeg ansøger om optagelse på følgende hold:
(skriv numre fra kso-kataloget)
med samme tider       

Holdnummer: Fag: Ugedag og tidspunkt:

Afleveres i Kofoeds Kant

Kofoeds Skole

Holmbladsgade 120

2300 København S
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Bevæg dig glad

Træning for krop og sjæl

Yoga
Harmoni og styrke

Øvelserne i yoga løsner op for spændinger og øger 
samtidig kroppens smidighed og styrke. På dette kursus 
laver vi øvelser som går i dybden og sammensætter 
dem�til�et�flow,�så�kroppen�varmes�godt�igennem.�Yoga�
kan give indre ro, bedre søvn og mere energi. Hver time 
sluttes af med afspænding. 

Yoga 948-55-121

Lærer: Majken Kongshaug
Tlf.:  4173 3219
Tid: Mandag 10.00-11.45
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted: Yoga og nærvær, 4. sal,

Stille yoga
Beroligende yin-yoga

God form for yoga, hvis du har muskelspændinger. Vi 
arbejder i et roligt tempo med god tid til hver stilling og 
til at mærke ordentligt efter i kroppen. Yinyoga er med 
til at løsne op for både fysiske og mentale spændinger, 
og er ren balsam for din krop og sjæl. Hver time afsluttes 
med afspænding.

Stille yoga 948-56-121

Lærer: Majken Kongshaug
Tlf.:  4173 3219
Tid: Onsdag 12.30-14.05
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Yoga og nærvær, 4. sal,

Yoga 
- kun for kvinder
For dig som gerne vil dyrke yoga på et hold kun med 
kvinder.Yoga er godt til at løsne op for kroppens 
spændinger og øge din smidighed og styrke. Samtidig 
giver yoga dig indre ro, bedre søvn og mere energi i 
hverdagen. Alle kan være med. Hver time afsluttes med 
afspænding. 

Yoga 
- kun for kvinder 948-57-121

Lærer: Majken Kongshaug
Tlf.:  4173 3219
Tid: Onsdag 10.00-11.45
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Yoga og nærvær, 4. sal,m
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Qi Gong 
Den kinesiske vej til sundhed og velvære

Qi Gong er bevægelser i slowmotion, som er med til at 
forebygge og lindre sygdomme.
Vi arbejder med stilarten Shibashi, som består af 18 
specifikke�øvelser.
Med Qi Gong kan du:
• Få mere energi til kroppen
• Opnå større ro i sindet
• Styrke din balance og dit immunforsvar
• Modvirke stress

Qi Gong 948-11-121

Lærer: Ole Andersen
Tlf.:  4173 3220
Tid: Tirsdag 10.00-11.45
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Yoga og nærvær, 4. sal

Qi Gong øvede
Lær flere teknikker og stilarter

Et hold for dem, der kender og har gået til Qi Gong før. 
Vi arbejder både med 1. og 2. sæt af Shibashi, Qi Gong 
walking, standing m.m. 

Qi Gong øvede 948-14-121

Lærer: Ole Andersen
Tlf.:  4173 3220
Tid: Fredag  12.30-15.00
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted: Yoga og nærvær, 4. sal,

Multitræning 
Individuel træning med vejledning

Træn på maskiner, med vægte, træningsbolde, 
elastikker og lav øvelser på gulv. Deltag i opvarmning til 
rytmisk musik, eller lav din egen opvarmning på cykel, 
løbebånd eller andet. Her sammensætter du dit eget 
personlige program, og får al den vejledning, du har 
brug for.  
Vi slutter af med en god, fælles udstrækning.

Multitræning 948-07-121

Lærer: Ole Andersen
Tlf.:  4173 3220
Tid: Torsdag 10.00-11.45
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted:  Fitness på 4.

Mindfulness
Find din indre ro 

Kom og bliv bedre til at være til stede i nuet, og være 
den du er. Mindfulness handler om nærvær, og om at 
skabe kontakt til kroppens kerne af fred og væren.
Vi skruer helt ned for tempoet og arbejder med ånde-
drætsmeditation, gå-meditation, mindful movement, 
kropsskanning, og compassion (medfølelses-medita-
tion).�Der�bliver�udleveret�lydfiler,�så�du�selv�kan�lave�
øvelserne hjemme. Du skal kunne forstå dansk, da der 
er en del guidede øvelser og meditationer.

Mindfulness 948-15-121

Lærer: Ole Andersen
Tlf.:  4173 3220
Tid: Onsdag 12.30-15.00
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Scherfigsalen,�4.�sal�

Kofoeds Løbeklub
Vi løber sammen hver mandag!

Det er sjovt at løbe sammen, og du kommer hurtigt i 
form.
Vi�mødes�i�Scherfigsalen,�varmer�op�sammen,�løber�2-5�
km, og laver fælles udstrækning. 
Alle kan være med, 

Kofoeds Løbeklub 948-70-121

Lærer: Stine Søfting
Tlf.:  4173 3231
Tid: Mandag 10.00-11.45
Start: 01.03.2021
Slut: 21.06.21
Sted: Scherfigsalen,�4.�sal
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Træning 
der rykker
En formiddag hvor vi giver den gas.

Vi lægger ud med rytmisk gymnastik på gulvet til 
fed musik, hvor tempoet kommer op, og der kommer 
sved på panden.Vi laver styrketræning på måtte, med 
håndvægte, træningsbolde og elastikker.
Slutter af med stræk og en kort afspænding.
En god start på dagen.

Træning der rykker 948-23-121

Lærer: Ole Andersen
Tlf.:  4173 3220
Tid: Onsdag 10.00-11.45
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Scherfigsalen,�4.�sal

Rygtræning 
Få det bedre med din ryg

Dette træningshold er for dig, som har en rygskade 
eller døjer med rygsmerter. Her får du opvarmning, 
styrketræning, stræk og afspænding med specielt fokus 
på din ryg og eventuelle skader. Træn din styrke og 
smidighed. Få nyttig viden om ryggens anatomi, og lær 
rygøvelser, som du også kan udføre derhjemme.

Rygtræning 948-24-121

Lærer: Ole Andersen
Tlf.:  4173 3220
Tid: Tirsdag 12.30-14.05
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Scherfigsalen,�4.�sal

EFFEKT-træning
med Z-health

EFFEKT giver dig styrke, udholdenhed, balance, 
stabilitet og kropsbevidsthed. Vi starter med en rigtig 
blød og langsom opvarmning med øvelser fra det 
amerikanske Z-health-system. Vi stimulerer sanserne, 
nervesystemet og din bevægelighed, og det gør din 
motorik i stand til at klare langt mere end du er vant til.  
Vi arbejder stående, siddende og liggende uden brug af 
andre redskaber end kroppen selv. 

EFFEKT-træning 948-19-121

Lærer: Ole Andersen
Tlf.:  4173 3220
Tid: Fredag 10.00-11.45
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted:  Yoga og nærvær, 4. sal

Motion 
- kun for kvinder 
Et bevægelseshold for kvinder

Efter en grundig opvarmning fokuserer vi på 
øget kondition, bevægelighed og udholdenhed. 
Der undervises også i øvelser på gulv, hvor 
opmærksomheden er rettet mod styrke og opstramning 
af ryg, mave, baller og lår.
Vi kommer omkring alle de store muskelgrupper 
med opmærksomhed på kvinders „ømme“ punkter. Vi 
slutter med øvelser, der strækker musklerne, smidiggør 
leddene og giver god afspænding samt energi til hele 
kroppen.

Motion - kun for kvinder 948-22-121

Lærer: Stine Søfting og Majken Kongshaug
Tlf.:  4173 3231
Tid: Mandag 12.30-14.05
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted: Scherfigsalen,�4.�sal

Motion - kun for kvinder 948-20-121

Lærer: Stiine Søfting
Tlf.:  4173 3231 / 4172 3130
Tid: Torsdag 09.00-11.45
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: �Scherfigsalen,�4.�sal

Kun for kvinder 
- a la Zumba 948-50-121

Lærer: Marina Melchert
Tlf.:  4173 3130
Tid: Fredag 9.00 - 10.45
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted: �Scherfigsalen,�4.�sal
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Thaibox/fit
Kom i bedre form 
Du træner styrke, udholdenhed, teknik og balance, du 
forbedrer både kondition og muskelstyrke. Det er en 
sjov og anderledes måde at træne hele kroppen på, og 
vi vil have fokus på kondi, styrke, teknik og udstrækning. 
Dette hold er for begyndere, men har du erfaring er du 
også velkommen. 

Thaibox/fit 948-33-121

Lærer: Stine Søfting
Tlf.:  4173 3231
Tid: Onsdag 15.10 - 16.55
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: �Scherfigsalen,�4.�sal�

Pilates
En træningsform for alle 
Træn mavens muskler, så de holder maven inde og 
støtter ryggen optimalt. Vi arbejder med respekt for 
kroppens grænser, og stabiliserer „det indre korset“-  
bestående af mave- og rygmuskler. Desuden indgår 
øvelser for baller, lår og åndedrættet, Vi afslutter med 
stræk og afspænding. Øvelserne foregår liggende på 
gulv og tilpasses så vidt muligt den enkelte elev. Forud-
sætning: Du skal kunne forstå dansk.

Pilates 948-43-121

Lærer: Charlotte Lahrmann
Tlf.:  4173 3218
Tid: Torsdag 10.00-11.45
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: Yoga og nærvær, 4. sal

Afspænding 
for alle
Bevægelighed smidighed og styrke

Afspænding holder kroppen smidig, øger 
blodcirkulationen i muskler og væv, samt forebygger 
og afhjælper stresstilstande. Vi træner bevægelighed, 
smidighed og styrke, med fokus på holdning, 
kropsbevidsthed og åndedræt. Vi slutter af med stræk 
og guidet afspænding for hele kroppen. Øvelserne 
foregår i et roligt tempo så alle kan være med, uanset 
erfaring.

Afspænding for alle 948-34-121

Lærer: Stine Søfting
Tlf.:  4173 3231
Tid: Tirsdag 12.30-14.05
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted:   Yoga og nærvær, 4. sal

Skånsom multitræ-
ning - kun for kvinder
Et lille hold for elever med handicap eller andre 
skånehensyn

Dette hold henvender sig til dig, som ikke kan deltage 
på et almindeligt hold pga. problemer med gigt, 
fibromyalgi,�din�ryg�el.�lign.�Træningen�foregår�på�
løbebånd, motionscykel og ved brug af maskiner. 

Skånsom multitræning kun 
for kvinder 948-40-121

Lærer: Stine Søfting
Tlf.:  4173 3231
Tid: Onsdag 12.30-15.00
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted:  Fitness på 4. sal

Dans dig glad 
Enkle trin og højt humør

Her lærer du enkle trin til glad musik – vi danser til både 
swing,�jazz,�pop�og�funk.�Vi�sætter�trinene�sammen�til�
koreografier�og�udfordrer�både�motorik�og�hukommelse�
– det er god gymnastik for din hjerne. Dans er fantastisk 
træning for både krop og sjæl. Medbring danseglæde 
og godt humør.

Dans dig glad 948-29-121

Lærer: Charlotte Lahrmann
Tlf.:  4173 3218
Tid: Torsdag 12.30 - 15.00
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: �Scherfigsalen,�4.�sal

Mere energi og 
velvære
Kondition, bevægelighed, udholdenhed og balance

Vi arbejder med gulvøvelser, der kommer hele 
kroppen rundt med fokus på øget muskelstyrke. 
Forskellige redskaber samt store og små bolde indgår 
i undervisningen. Undervisningen afsluttes med 
smidiggørende og afspændende strækøvelser.

Mere energi og velvære 948-04-121

Lærer: Stine Søfting 
Tlf.:  4173 3231
Tid: Tirsdag 10.00-11.45
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Scherfigsalen,�4.�sal
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Korfødderne 
Kofoeds Skoles Kor

Alle er velkomne. Vi arbejder med opvarmning, hold-
ning, støtte, intonation og klang. Vi synger et bredt 
repertoire�af�rytmisk�kormusik�på�dansk,�engelsk,�flere�
afrikansk sprog m.m.  Vi optræder indimellem. Vi har 4 
koncerter om året i de lokale kirker, og derudover op-
træder vi på Kofoeds Skole til sommermarked, julemar-
ked og andre arrangementer.

Korfødderne 944-18-121

Lærer: Kajsa Darre
Tlf.:  4173 3212
Tid: Onsdag 09.00-11.45
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Klangrummet, Musikloftet

Sangbuketten 
Et lille sanghold for de rutinerede korsangere. 
Vi vil synge 3-, 4-, og 5-stemmige korarrangementer, 
såvel rytmiske som klassiske. Det er en forudsætning 
for at deltage, at du kan synge rent, og der vil være en 
optagelsesprøve inden optagelse på holdet. Snak med 
læreren, hvis du er interesseret. Vi vil synge koncerter 
både på Kofoeds Skole og ude i byen.

Sangbuketten 944-19-121

Lærer: Sarah Michaelis
Tlf.:  4173 3241
Tid: Torsdag 09.00-11.45
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: Musikloftet

Drama 
Vi vil arbejde med forskellige skuespiltekniske øvelser. 
Med udgangspunkt i improvisationsøvelser arbejder vi 
med forskellige roller - og måske laver vi i fællesskab en 
forestilling. Alle er velkomne.

Drama 944-00-121

Lærer: Pernille Lyneborg
Tlf.:  4173 3217
Tid: Fredag 09.00-14.05
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted: Musikhuset 

Musik er sproget,  
som hele verden taler og forstår
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Sang- og 
stemmetræning
Begynder

Træn din sangstemme ved at lære at bruge kroppen 
sammen med stemmen. Vi laver øvelser og anvende 
disse i rytmiske sange.

Øvede

På dette kursus vil vi arbejde med forskellige 
rytmiske teknikker såsom belting, distortion og twang 
– baseret på styring af den luft, du bruger. Dette kan 
hjælpe dig med at synge renere og kraftigere samt at nå 
de høje toner.

Begyndere 944-06-121

Lærer: Sarah Michaelis
Tlf.:  4173 3241
Tid: Torsdag 15.00 - 16.55
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: Musikhuset

Begyndere 944-07-121

Lærer: Sarah Michaelis
Tlf.:  4173 3241
Tid: Fredag 10.00-11.45
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted: Musikloftet

Øvede  944-08-121

Lærer: Per ”Chæg” Christensen
Tlf.:  4173 3210
Tid: Tirsdag 10.00-11.45
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Musikloftet

Øvede  944-09-121

Lærer: Per ”Chæg” Christensen
Tlf.:  4173 3210
Tid: Tirsdag 12.30-14.05
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Musikloftet

Nodelære
Vi arbejder med grundlæggende elementer inden for 
nodelæsning, hørelære, teori og musikanalyse.

Begyndere 944-03-121

Lærer: Torsten Gislason
Tlf.:  4173 3216
Tid: Onsdag 12.30 - 14.05
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Musikloftet

Let øvede/øvede 944-04-121

Lærer: Torsten Gislason
Tlf.:  4173 3216
Tid: Tirsdag  10.00-11.45
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Musikloftet

Lær og lyt!
- lyt til forskellige musikgenrer.

Hvordan lyder musikken og hvordan opstod genrerne? 
Hvad er historien bag, og hvordan har kunstnere gen-
nem tiden inspireret hinanden? Du er med til at bestem-
me indholdet. Måske har du en yndlingskunstner, som 
du gerne vil dele. Måske er du bare nysgerrig og åben 
for ny musikalsk inspiration. Her er en oase til dig - fyldt 
med musik

Lær og lyt 944-10-121

Lærer: Heidi Luke
Tlf.:  4173 3211
Tid: Tirsdag  09.00-11.45
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Musikloftet m
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Trommesæt 
for alle
Lær at spille på trommesæt

Du får kendskab til de grundlæggende rytmer 
indenfor mange stilarter. Vi arbejder i hold hvor både 
øveplade og trommesæt vil indgå i undervisningen. 
Du vil lære at arbejde koncentreret og fordybe dig. 
Vi bruger PA-anlægget så vi kan spille til musik i alle 
genrer - så teori, teknik og praksis bliver forenet. Her 
snakker vi lidt og spiller meget. 

Trommesæt for alle 944-22-121

Lærer: Heidi Luke
Tlf.:  4173 3211
Tid: Torsdag 09.00-11.45
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: Musikloftet 

Stik-teknik
- til trommesæt, march- og studie-trommer

Marchtrommen (lilletrommen) danner kernen i hele 
det�tekniske�spil�på�trommer.�I�den�finder�du�alle�de�
små sjove ting, du skal bruge, når du skal spille trom-
mer�-�som�fx�roll’s,�ruff’s,�flam’s,�paradiddler,�enkelt-
slag, dobbeltslagshvirvler osv. Her vil vi bruge tiden 
på at lære de enkelte noder at kende, så vi kan spille 
en etúde (melodi) på lilletrommen. Vi ser hvordan man 
kan overføre den samme teknik til trommesættet. Vi 
vil løbende se på ting som balance, at sidde rigtigt og 
ramme rigtigt hver gang. NB! Det er ikke en forudsæt-
ning, at du kan læse noder – det lærer du!

Stik-teknik 944-30-121

Lærer: Heidi Luke
Tlf.:  4173 3211
Tid: Onsdag 09.00-11.45
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Musikloftet 

Percussion 
for alle
Svedige soul-congas, afrobeats, rappe shakere, eller 
hvad med klassiske rytmer som cha cha cha eller 
rumba?Vi kommer vidt omkring på vores dejlige hold.
Kom og vær med til at starte ugen fuld af rytmer og 
god musik.

Percussion for alle 944-13-121

Lærer: Heidi Luke
Tlf.:  4173 3211
Tid: Mandag 09.00-11.45
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted: Musikloftet 

Salsa percussion
- for dig der elsker rytmer  (KUN FOR ØVEDE)

Merengue, Son Montuno, Cha cha cha, Bolero - nu 
spiller vi dem også i “det kolde Nord”, og det gør vi 
i samarbejde med Kofoeds Skoles salsaorkester, 
SalsaMagi. Vi øver både i små percussionhold og 
med det store Salsaorkester, som vi optræder med, 
både på Kofoeds Skole og ude i byen. Kom med, det 
bliver sjovt.

Salsa percussion 944-35-121

Lærer: Heidi Luke
Tlf.:  4173 3211
Tid: Tirsdag 12.30-15.00
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Musikhuset

Cajon
-  det lille trommesæt

Cajon betyder ”box” på spansk, og det er hvad vi spil-
ler på her. En cajon kan imitere et fuldt trommesæt 
med lyde der minder om stor- og lilletromme. Den 
kaldes derfor ”det lille trommesæt”. Vi spiller primært 
med hænderne, men kan også bruge whiskers. Vi 
skal prøve begge dele, og få det til at swinge til både 
jazz,�latin,�pop�og�rock.

Cajon 944-27-121

Lærer: Heidi Luke
Tlf.:  4173 3211
Tid: Onsdag 12.30-15.00
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Musikloftet 
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Klaver 
Begyndere og øvede

Lær at spille rytmisk eller klassisk klaver. 

Begyndere 944-58-121

Lærer: Per ”Chæg” Christensen
Tlf.:  4173 3210
Tid: Mandag 12.30-14.05
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted: Klaverlab, Musikloftet

Begyndere 
og øvede 944-48-121

Lærer: Sarah Michaelis
Tlf.:  4173 3241
Tid: Fredag 12.30 - 14.05 
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted: Klaverlab, Musikloftet

Begyndere 
og øvede 944-49-121

Lærer: Sarah Michaelis
Tlf.:  4173 3241
Tid: Onsdag 12.30-14.05
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Klaverlab, Musikloftet

Begyndere 944-60-121

Lærer: Per ”Chæg” Christensen
Tlf.:  4173 3210
Tid: Tirsdag 14.15-15.55
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Klaverlab, Musikloftet

Begyndere 944-59-121

Lærer: Per ”Chæg” Christensen
Tlf.:  4173 3210
Tid: Mandag 14.15-15.55
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted: Klaverlab, Musikloftet

Begyndere 
og øvede 944-50-121

Lærer: Sarah Michaelis
Tlf.:  4173 3241
Tid: Onsdag 14.15-15.55
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Klaverlab, Musikloftet

Begyndere 
og øvede 944-57-121

Lærer: Kajsa Darre
Tlf.:  4173 3215
Tid: Tirsdag 08.10-09.45
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Klaverlab, Musikloftet
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Guitar
For begyndere, let øvede og øvede

Find et hold der passer til dit niveau, og kom og lær 
– eller bliv bedre til – at spille guitar. Vi spiller (fortrins-
vis) på akustiske guitarer. Du er selv med til at vælge 
numre.

Lær at spille guitar

Her starter vi helt fra bunden og lærer stille og roligt 
guitaren at kende. Vi er et lille hold med stor tålmodig-
hed, god tid og al den hjælp, du har brug for.

Begyndere 1 944-36-121

Lærer: Torsten Gislason
Tlf.:  4173 3216
Tid: Onsdag 10.00-11.45
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Musikloftet 

Lær at spille mere guitar

Dette hold er for dig, som måske allerede kender et 
par akkorder, eller dig, som tidligere har gået på Guitar 
begyndere 1. På dette hold bliver vi mere fortrolige 
med guitaren.

Begyndere 2 944-37-121

Lærer: Torsten Gislason
Tlf.:  4173 3216
Tid: Tirsdag 12.30-14.05
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Musikloftet 

Bliv bedre til at spille guitar

Du kan de almindelige akkorder i første position. Vi 
arbejder nu videre med barré-greb.

Let øvede 944-38-121

Lærer: Torsten Gislason
Tlf.:  4173 3216
Tid: Tirsdag 14.15-15.55
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Musikloftet 

Let øvede 944-40-121

Lærer: Torsten Gislason
Tlf.:  4173 3216
Tid: Fredag 10.00-11.45
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted: Musikloftet 

Øvelse og improvisation

På dette hold arbejder vi med improvisation og skalaer. 
Kom�og�slip�din�indre�guitarist�løs�og�styrk�dine�finger-
færdigheder.

Øvede 944-39-121

Lærer: Torsten Gislason
Tlf.:  4173 3216
Tid: Onsdag 14.15-15.55
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Musikloftet 
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Kontrabas/el-bas
De mest almindelige spilleteknikker

Du vil få elementær teori og rutine på plads, så du er 
parat til at spille på et sammenspilshold eller i et band. 
Der er mulighed for at være med til at vælge repertoi-
re. 

Kontrabas/el-bas 944-32-121

Lærer: Kajsa Darre
Tlf.:  4173 3212
Tid: Tirsdag 10.00-11.45
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Musikloftet

El-bas 944-33-121

Lærer: Torsten Gislason
Tlf.:  4173 4216
Tid: Torsdag 12.30-14.05
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: Musikloftet 
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RockaMokka
Vi spiller de gode gamle rock- og popnumre fra 
80‘erne og frem. Vi kan bruge bas, trommer, klaver, 
guitar, blæs, sang og percussion m.m. Du behøver 
ikke at have sammenspilserfaring, men skal have 
nogenlunde styr på dit instrument og kende de mest 
almindelige akkorder. 

RockaMokka 944-91-121

Lærer: Kajsa Darre
Tlf.:  4173 3212
Tid: Mandag 09.00-11.45
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted: Musikhuset

Rock- og pop 
sammenspil
Vi spiller de gode gamle rock- og popnumre

Rock- og pop 
sammenspil 944-63-121

Lærer: Torsten Gislason
Tlf.:  4173 3216
Tid: Torsdag 14.15 -16.55
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: Musikloftet 

Guitar 
sammenspil
Øvede

Det er en stor fordel, hvis du kan læse noder. 

Guitar sammenspil 944-70-121

Lærer: Torsten Gislason
Tlf.:  4173 3216
Tid: Fredag 12.30-15.00 
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted: Musikloftet 

Blues demo
Øvede

Her arbejder vi hårdt med groove og frasering. Vi tager 
ud at spille, og vi producerer en blues demo-cd. Vi har 
ofte spillejobs, og vi forventer at du også deltager der.

Blues demo 944-65-121

Lærer: Per ”Chæg” Christensen
Tlf.:  4173 3210
Tid: Onsdag 12.30-15.00
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Musikhuset

Bedste Begynder 
Band i Byen
Kom og spil med i et pop/rock band.  
Alle er velkomne.

Bedste Begynder 
Band i Byen 944-77-121

Lærer: Sarah Michaelis
Tlf.:  4173 3241
Tid: Onsdag 9-11.45     
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Musikhuset
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Powerband
Sammenspil for øvede

Et band med masser af bund og power!

Dobbelt bas og Dobbelt tromme giver et stærkt udtryk 
som virkelig kan mærkes i kroppen.
Bands som; ABBA, ARCADE FIRE, NICK CAVE, RADI-
OHEAD, GENESIS, PINK FLOYD OG FRANK ZAPPA, 
har, (blandt mange andre) alle igennem tiden eksperi-
menteret med at have to trommesæt eller to bassister 
med. Ud fra den opskrift laver vi et fedt band med 
masser af bund og fede rytmer.
DU, har lyst til at spille: TROMMER, BAS, GUITAR, 
PERCUSSION, KEYBOARD ELLER SYNGE!
SAMMEN laver vi Kofoeds fedeste Powerband med 
nye og gamle COOL sange.
Powerband 1: guitar, keyboard og bas
Powerband 2: trommer, sang og percussion

Powerband 1 944-28-121

Lærer: Kajsa Darre
Tlf.:  4173 3212
Tid: Mandag 12.30-15.00
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted: Musikhuset

Powerband 2 944-29-121

Lærer: Heidi Luke
Tlf.:  4173 3211
Tid: Mandag 12.30-15.00
Start: 11.01.2021
Slut: 21.06.2021
Sted: Musikhuset

Folkemusik 
sammenspil
Vi vil spille folkemusik fra både vores nære egne og fra 
fjerne himmelstrøg. Således vil vi, udover det nordiske, 
også�kaste�os�ud�i�balkan-,�klezmer-�og�gypsymusik.
Vi kan bruge alle slags blæsere, guitar, banjo, bas, 
klaver, percussion og sang m.m. 

Folkemusik 
sammenspil 944-79-121

Lærer: Kajsa Darre
Tlf.:  4173 3212
Tid: Onsdag 12.30-15.00 
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Musikhuset

SalsaMagi
Sammenspil for øvede

Vi vil spille cubansk salsa og anden latinmusik. Vi kan 
bruge klaver, bas, blæs, guitar, sang, congas, bon-
go, guiro, claves, maracas m.m. I løbet af sæsonen 
kommer vi ud at spille både på Kofoeds Skole og ude 
af huset.

SalsaMagi 944-93-121

Lærer: Kajsa Darre
Tlf.:  4173 3212
Tid: Tirsdag 12.30-15.00
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Musikhuset

Orientorkester
Sammenspil for øvede

Vi spiller musik fra forskellige lande for at se, hvordan 
kulturer smelter sammen. Vi spiller traditionelt orien-
talsk, balkan og meget mere. Vi arbejder også med 
skæve rytmer (fx 5/8, 7/8 og 9/8) og specielle skalaer 
(f.eks�Hicaz,�Usak�og�Beyat)�på�mange�forskellige�
instrumenter.

Orientorkester 944-75-121

Lærer: Kenan Tekin
Tlf.:  4173 3214
Tid: Tirsdag 10.00-13.15
Start: 05.01.2021
Slut: 22.06.2021
Sted: Musikhuset

Black Colours
Sammenspil for begyndere

Vi spiller hård og blød rock/pop.
Kom og vær med i et øvet band fuld af
energi, varme, charme og sort humor.

Black Colours 944-78-121

Lærer: Sarah Michaelis
Tlf.:  4173 3212
Tid: Fredag 14.15 - 16.55
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted: Musikhuset
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folk og cajon
Kom med dit instrument, så spiller vi! Du er også vel-
kommen til at spille på et af skolens instrumenter.
Holdet er for let øvede.

Blues, folk og cajon 944-64-121

Lærer: Per ”Chæg” Christensen
Tlf.:  4173 3210
Tid: Onsdag 10.00-11.45
Start: 06.01.2021
Slut: 23.06.2021
Sted: Musikhuset

Musikproduktion 
og lydteknik
Forudsætning: Du skal kunne bruge en com puter og 

have kendskab til musik

Teknologien i dag gør det muligt selv at indspille og 
producere musik - i rigtig god kvalitet. Vi vil både 
arbejde med allerede indspillet lyd, lære at redigere, 
og selv lave optagelser. Vi arbejder bl.a. med ProTools. 
Du lærer at bruge forskellige plug-ins (kompressor, 
rumklang, eq. m.m.) og mastering. Mastering foretages 
for at opnå et behageligt samlet lydbillede og en hø-
jere gennemsnitlig volumen. Endelig sikres en teknisk 
kvalitet, så den færdige cd kan afspilles på mange 
forskellige musikanlæg uden for store udsving i fre-
kvensopfattelsen. Lyden kan konverteres på forskellige 
lydformater som MP3 m.m.
Du er velkommen til at medbringe egen computer 
med forskellige programmer fx Cubase, Logic.

Musikproduktion.. 944-76-121

Lærer: Kenan Tekin
Tlf.:  4173 3214
Tid: Torsdag 10.00-15.00
Start: 07.01.2021
Slut: 24.06.2021
Sted: Studiet, Musikhuset

Musikproduktion 
og lydteknik
Vi arbejder i et professionelt lydstudie, og bruger 
Studio One, Reason og ProTools. Har du rodet med 
lyd før og vil du lære mere, så er dette holdet for dig. 
Du kan indspille din egen musik,  dine egne sange 
og musikstykker. 

Musikproduktion.. 944-97-121

Lærer: Per ”Chæg” Christensen
Tlf.:  4173 3210
Tid: Fredag 09.00-14.05
Start: 08.01.2021
Slut: 25.06.2021
Sted: Studiet, Musikhuset
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Undervisere i Kofoeds Skoles Oplysningsforbund

Dansk sprog og kultur og Verdenssprog

Clarice Scott: A native speaker who loves to teach the culture 
and history of the English language.

Louise Emmering: Cand. mag. i pædagogik. Uddannet 
underviser i dansk om andetsprog. Underviser i ”Dansk sprog 
og kultur” og ”Mundtlig dansk” m.m.

Marcela Espriú Vester: Uddannet jurist, it-instruktør og tolk 
i spansk/dansk.  Har mere end 14 års undervisnings erfaring. 
Underviser i spansk og it.

Computer & it

Marcela Espriú Vester: Uddannet jurist, it-instruktør og tolk i 
spansk/dansk. Mange års undervisningserfaring. Underviser i 
spansk og it. 

Kenan Tekin: Musiklærer, voksenunderviser, elektrotekniker, 
grunduddannelse�i�studieteknik�og�film-�og�kamerateknik.�
Underviser i mine medier, og musikproduktion og studieteknik.

Rikke Bjerre: Uddannet fra Visuel Kommunikation på Danmarks 
Designskole�og�udøvende�musiker.�Har�eget�firma,�grafik�og�
animation. Underviser i IT,

Tomas Bertelsen: Uddannet pressefotograf, har rejst og 
fotograferet i mange lande, bl.a. for Røde Kors. Underviser i foto 
.
Højskole

Pernille Lyneborg: Skuespiller, indlæser og instruktør. Desuden 
efteruddannelse i Creative Writing. Underviser i drama og 
kreativ skrivning.

Michael Jonassen: Cand.�mag�i�filosofi,�suppleret�med�Public�
Speaking�og�moderne�kulturformidling.�Underviser�i�filosofi.

Lisa Morgen Jensen: Elsker cykler, uddannet cykelmekaniker 
og indehaver at 2 cykelbutikker. Har holdet ”Styr på din cykel”.

Sy & Krea

Agathe Thomassen: Beklædningsdesigner. Uddannet fra 
Kunstakademiets Designskole og TEKO. Underviser i syning.

Lena Spøhr Larsen: Uddannet dekoratør. Underviser i Syning 
og�”Fra�skrot�til�flot”.

Mad m.m.

Camilla Hjorth: Uddannet kok og pædagog, med 
efteruddannelse i human ernæring. Underviser i Det sociale 
madhus og i Kofoeds Æblemosteri.

Mads Lillesøe: Uddannet detailslagter og pølsemager. 
Bagrund med daglig drift af Ungdomshuset, Jagtvej 
69, Den Grå Hal, CA, , økologiske slagterbutikker og en 
frokostrestaurant. Tidligere projektleder i Kbh. Madhus. 
Underviser i Kofoeds sociale Madhus.

Frisør

Grith Johnsen: Uddannet frisør. Underviser i frisørsalonen på 
Kofoeds Skole gennem mange år.

Keramik

Iben Harboe Christensen: Uddannet produktdesigner 
og keramiker fra Danmarks Designskole. Uddannet 
voksenunderviser. Underviser i keramik.

Pia Baastrup: Selvstændig keramiker og mange års erfaring 
som voksenunderviser. Underviser i keramik.

Kunst & Grafik

Astrid Randrup: Uddannet på Det fynske Kunstakademi og Art 
and Design College of Bath. Underviser i billedkunst.

Delphine Flyvehavn: Studier på Kolding 
Kunsthåndværkerskole, Billedskolen på Jagtvej og Det 
Jyske�Kunstakademi�med�efteruddannelse�på�Grafisk�
Eksperimentarium og Det Kgl. Danske Kunstakademi. 
Underviser�i�billedkunst�og�grafik.

Motion

Charlotte Lahrmann: Professionsbachelor i afspændings-
pædagogik og psykomotorik, Pilates-instruktør og danser. 
Underviser i motion, afspænding og dans.

Majken Kongshaug: Professionsbachelor i 
afspændingspædagogik og psykomotorik. Yogalærer med 
overbygning i Yin Yoga. Efteruddannelse i bl.a. dans. Underviser 
i motion, afspænding og yoga.

Marina Melchert: Fitness-instruktør. Underviser i ”Motion for 
kvinder”.

Ole Andersen: Uddannet idrætslærer og motions- og 
danselærer. Qi Gong-instruktør og Mindfulness instruktør. 
Underviser i motion, Qi Gong og Mindfulness.

Stine Søfting: Professionsbachelor i Afspændingspædagogik 
og Psykomotorik, har baggund indenfor undervisning i Thai-
boksning. Underviser i motion, afspænding, thaibox og løb.

Musik og drama

Heidi Luke: Udøvende musiker og underviser. Uddannet på Los 
Angeles Music Academy. Har mange års undervisningserfaring. 
Underviser i trommer og percussion.

Kajsa Darre: Konservatorieuddannet musiklærer. Underviser i 
kor, rytmisk sammenspil, bas, klaver.

Kenan Tekin: Musiklærer, voksenunderviser, elektrotekniker, 
grunduddannelse�i�studieteknik�og�film-�og�kamerateknik.�
Underviser i video, studieteknik og sammenspil.

Pernille Lyneborg: Skuespiller, indlæser og instruktør. Desuden 
efteruddannelse i Creative Writing. Underviser i drama og 
kreativ skrivning.

Per ”Chæg” Christensen: Konservatorieuddannet musiklærer. 
Underviser i sang, klaver, rytmisk sammenspil og studieteknik.

Sarah Michaelis: Udøvende musiker og musiklærer. Underviser 
i klaver, sang og rytmisk sammenspil.

Torsten Gislason: Udøvende musiker og musiklærer. 
Underviser i guitar, bas, sammenspil og nodelære.
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Kofoeds Skoles 
socialøkonomiske 
butikker
I Kofoeds Skoles butikker sælger vi genbrug, håndværk og andet godt fra 
vores�egne�værksteder.�Her�kan�du�få�frisket�garderoben�op�og�finde�en�
ny lampe, cykel eller gaven til den næste fest. Der er også mulighed for 
at blive en del af teamet der arbejder i butikkerne og blive oplært i bl.a. 
kassebetjening, prissætning, service og dekoration.  

Vil du være en del af butiksteamet skal du kontakte Chiho Sakamoto på 
 4173 3132. Hun er sammen med de andre værksteder i stueetagen, ansvarlig 
for den daglige drift af butikkerne.
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Kofoeds Kant er 
Kofoeds Skoles café 
– og hovedindgang til 
Kofoeds Skole. Stedet 
hvor elever, ansatte, 
frivillige og lokale kan 
møde hinanden. Her kan 
du�få�en�god�kop�kaffe�
eller the, læse dagens 
avis, spille et spil eller 
eventuelt købe nogle af 

de udstillede varer. Vi tilbyder også gratis morgenmad til vores elever hver dag 
fra 8.00 til 8.30.

Til den ugentlige FredagsKant kan�du�høre�foredrag,�se�film�eller�opleve�
eksempler på, hvad skolens elever arbejder med på værksteder og musik-, 
kunst- eller dramahold.

Vores Reception og Åben Rådgivning er også placeret i Kofoeds Kant, og her 
kan du blive indskrevet som elev, tilmelde dig hold eller værksteder, få råd-
givning og vejledning eller bare en lille snak.

Som elev kan du blive en del af Kofoeds Kant og hjælpe til i caféen til daglig og 
ved særlige arrangementer. Kontakt Åben Rådgivning eller koordinator og vejled-
er i Kofoeds Kant, Helle Mors på 4173 3115

Velkommen i Kofoeds Kant Holmbladsgade 120

Kofoeds 
Kant

Åbningstider:
Kofoeds Kant
Man-tors. 8.00 - 15.30
fredag 8.00 - 13.30

Åben Rådgivning
Mandag 9.00 - 13.00
Tirsdag 9.00 - 13.00
Onsdag 9.00 - 13.00
Torsdag 9.00 - 13.00
Fredag 9.00 - 13.00
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Dette undervisningskatalog er udgivet af:
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund
Holmbladsgade 120 | 2300 København S
Telefon 41 73 32 06 | kso@ksof.dk

Redaktion:  Kirsten Kaas (ansvarlig) og Filiz Tekin
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