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Drivkraften bag et fodboldudskolingsforløb, der 
øger elevernes glæde, motivation og faglighed, 
er blevet hædret. 

Liebhaverboligen-skribent 
modtager pris

En af Liebhaverboligens faste skriben-
ter igennem mange år, Christina Wex, 
fik for nylig og med et års coronafor-
sinkelse overrakt Gentofte Kommu-
nes Initiativpris 2020 af borgmester 
Michael Fenger for udskolingsforløbet 
Akademiet Fodbold Fulton. 
Christina fik for mange år siden ideen 
til et forløb, der målrettet kombinerer 
skole og fodbold, sammen med de tid-
ligere landsholdsspillere Lars Høgh og 
Brian Laudrup. 
Gentofte Kommune var med på ideen, 
og i 2013 blev det første forløb imple-
menteret. Resultaterne har været så 
overbevisende, at det over de næste 
tre år udvides til flere af kommunens 
skoler. 
”Ideen er i al sin enkelhed at give 
eleverne mulighed for at lære med 
udgangspunkt i noget, de brænder for. 
Det giver dem lyst til at lære og løfter 
naturligt deres faglige udgangspunkt,” 
siger Christina. 

Læringen ud på fodboldbanen
Helt konkret er klassen både en sko-
leklasse og et fodboldhold, der træner 
i skoletiden og spiller kampe som et 
hold. I hverdagen bringer man fod-
boldemner ind i klasseværelset og 
tager læringen ud på fodboldbanen. 
Når procentregning handler om at 
regne på Premier League-tabellen, har 
man meget mere lyst til at give sig i 
kast med det. 
På samme måde er det langt sjovere at 
lære geometri, hvis man skal opmåle 
fodboldbanens areal eller regne på 
den perfekte vinkel at ramme bolden 
fra, hvis den skal i kassen. 
”Det er dybest set bare sund fornuft,” 
fortsætter Christina, der fortsat står 
i spidsen for projektet i Gentofte og 
samtidig arbejder på at få det udbredt 
til andre kommuner. 

Fællesskab er et værn
Fulton er ikke et elitefodboldprojekt, 
tværtimod, og det er ikke kun for 
drenge, men indtil videre har kun 
drenge meldt sig til. 
”Vi samler elever, der spiller på vidt 
forskellige niveauer, og får dem til at 
spille sammen. Måske er én bedre 
end dig på fodboldbanen, men så kan 
du give ham en hånd i matematik, og 

sådan lærer eleverne at anerkende 
hinandens kompetencer og spille hin-
anden gode både på fodboldbanen og i 
klasseværelset.”
Lærerne har en stærk forankring i fod-
boldmiljøet, flere af dem har en fortid 
som professionelle fodboldspillere, 
og er både skolelærere og fodbold-
trænere. De underviser i alle fag i alle 
tre år, og derfor skabes der nogle helt 
unikke relationer mellem lærere, ele-
ver og forældre. 

Begyndte selv at spille fodbold 
som 42-årig
Og gode relationer er det vigtigste i 
livet, hvis man spørger prismodtage-
ren. 
”Fællesskab er et værn mod det meste; 
ensomhed, dårlig trivsel og lavt selv-
værd, som præger mange af tidens 
unge. Derfor skal vi skabe mange flere 
stærke fællesskaber,” understreger 
Christina, som fik ideen, da hun i en 
alder af 42 år selv begyndte at spille 
fodbold. 
”Det åbnede en ny verden for mig, og 
selvom jeg aldrig bliver banens bedste, 
kan jeg byde ind med mine organisato-
riske kompetencer og stadig føle mig 
som en vigtig del af fællesskabet, som 
giver så meget glæde og selvfølgelig 
god motion.” 
Med det formål at kunne bidrage med 
bl.a. sine erfaringer fra Fulton og fra 
20 års frivilligt lederarbejde i HIK, har 
Christina valgt at opstille som en af 
Konservatives kandidater til kommu-
nalvalget i november. 

Læs mere her: www.fodboldfulton.dk

Christina Wex er modtager af Gentofte Kom-
munes Idrætspris for udvikling og implement-
ering af fodboldudskolingsforløbet Akademiet 
Fodbold Fulton. 

Klassen er både en skoleklasse og et fodboldhold med det mål at øge glæde, motivation og fagligt 
standpunkt. 

Ideen er udviklet af Brian Laudrup, Lars Høgh og Christina Wex og blev implementeret i Gentofte i 2013 i 
samarbejde med tidligere borgmester Hans Toft. 
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