
 
 

 

Overborgmesteren 
TALE 

 
 

•  En særlig stemning 

 

• Kære Tingbjerg Heldagsskole - elever, 

forældre, lærere, Zoomstory, 

Integrationsministeriet, Københavns Kommune 

og Tingbjerg lokalområde.  

 

• Hjertelig tak for invitationen til at komme til 

gallapremiere i dag. Det er dejligt at besøge 

skolen igen på den her ret særlige dag – jeg 

glæder mig virkelig til at se jeres film. 

 

• Jeg må nok sige, at her er en spændt og glad 

stemning. Det er dejligt at mærke. 

 

• Det er flot og godt, når I med jeres blog og 

jeres premiere her i dag lukker dørene op, og 

deler jeres oplevelser og viden med hinanden 

og med alle os gæster.  

 

• Der er ingen tvivl om, at I har noget på hjertet 

og har en vilje til at vise hele Danmark, at 

Tingbjerg selvfølgelig er ”meget bedre end sit 

rygte”. I viser, at Tingbjerg er så meget andet 

end skyderier. 

 

Tingbjergs rygte 

• Jer, der bor i Tingbjerg ved jo bedre end de 

fleste, at det af en eller anden grund er meget 

nemmere at ødelægge og bryde ned, end det er 

at skabe og bygge op.  
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• Det oplevede vi alle sammen for lidt mere end 

et år siden, da Tingbjerg Skole en nat stod i 

brænd. Nogle få unge fik med deres 

tændstikker og lidt benzin ødelagt en hel masse 

for rigtig mange. Det var ingen kunst at sætte 

ild til skolen. Det var fejt, og det tog ingen tid. 

 

• Ingen mindre end USA's nye præsident Barack 

Obama sagde i sin tiltrædelsestale for et par 

uger siden, at man bliver bedømt på det man 

skaber - og ikke på det, man ødelægger.  

 

• Men det er meget svære at bygge op - at skabe 

noget nyt og positivt, sådan som I har gjort 

med jeres filmprojekt.  

 

• Det tager tid, hårdt arbejde, tålmodighed og 

ikke mindst ægte mod - for eksempel som når I 

bruger jer selv til at fortælle historier på film, 

og viser dem til os andre. Det er simpelthen 

godt gået. 

 

Mere end en film 

• Jeg ved fra både lærere, elever og forældre, der 

har deltaget i filmprojektet, at I gennem jeres 

filmprojekt er blevet meget bedre til at 

samarbejde - også med dem som før var uden 

for fællesskabet 

 

• I er blevet bedre til at lytte til hinanden og til at 

stole på, at selv om I er forskellige, så har I alle 

noget vigtigt at byde på. 
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• Jeg har hørt, at jer forældre oplever, at I har 

fået mere selvtillid, og at det også er blevet 

lettere og mere naturligt for forældrene selv at 

tale med lærerne, efter at I har grinet og lavet 

film sammen. 

 

• I er begyndt at rose hinanden i klasserne. I er 

blevet bedre til at takle konflikter. 

 

• I har med ét projekt, et års arbejde, formået at 

styrke jer selv, fællesskabet mellem jer elever, 

mellem lærerne og forældre. I har løftet 

Tingbjergs rygte uden for Tingbjerg. Det må 

faktisk have været lidt grænseoverskridende 

engang i mellem. Det er flot gjort.  

 

• I har ganske enkelt ikke ”bare” lavet en film. I 

har skabt noget, som er mere værdifuldt end 

filmen – uanset, hvor god den er.  

 

• Det ’mere’ skal I love hinanden at holde fast i – 

også efter projektet er helt slut og rampelyset er 

slukket. Og I skal alle sammen – lærere, elever, 

forældre og filmholdet - klappe hinanden på 

skuldrene for det her arbejde, som kun har 

været muligt for I alle har leveret noget 

ekstraordinært. Det siger alle, at I har! 

  

Afrunding 

 

• Til sidst vil jeg gerne på takke 

integrationsministeriet og integrationsminister, 

Birthe Rønn Hornbech, som ikke kunne være 
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her i dag. Det er hende og hendes ministerium, 

der sammen med zoomstory, har finansieret 

”Vi er bedre end vores rygte”.  

 

• Jeg er jo ikke altid enig med Birthe Rønn 

Hornbech. Men her har hun gjort noget rigtig 

godt.   

 

• Sidst men ikke mindst vil jeg ønske Tingbjerg 

Heldagsskole til lykke med filmprojektet. 

Sammen med zoomstory har I opfundet og 

udviklet noget helt unikt, som kan være til stor 

inspiration for andre skoler, men også for alle, 

der arbejder på at bygge bro mellem mennesker 

og for os på rådhuset, der arbejder med at 

skabe et trygt, kreativt og mangfoldigt 

København. 

 

• Tak for ordet, kæmpe tillykke - og rigtig god 

dag!  

 

• Hvad kan andet end at sige: Tingbjerg ér bare 

bedre end sit rygte! Bliv ved med at kæmpe for 

det. Det vil jeg fra min overborgmesterstol – og 

det vil Jesper (C), min gruppeformand, som jo 

også bor herude.  

 


