
                                                                                   

   

 
PARTNERSKABSAFTALE MELLEM FREDERIKSBERG KOMMUNE, 
OG KØBENHAVN ZOO 
 
Formål 
Partnerskabsaftalen har til formål at sikre udviklingen af et forpligtende samarbejde 
mellem Frederiksberg kommune og København ZOO. 
 
Økonomi 
Frederiksberg kommune stiller en garanti på: 

154.585 kr. i 2021. Beløbet vil blive faktureret af to omgange: 120.615kr til 
institutionskort som koordineres med billetten og 33.970kr til undervisning 
som koordineres med undervisningen. Der vil være mulighed for at ændre så 
de to beløb fordeles anderledes.  
141.900 kr. i 2022. Beløbet vil blive faktureret af to omgange: 120.615kr til 
institutionskort som koordineres med billetten (ved udløb af de eksisterende 
institutionskort) og 21.285kr til undervisning som koordineres med 
undervisningen. Der vil være mulighed for at ændre så de to beløb fordeles 
anderledes.  

Partnerskabet omfatter institutionskort, børnehaveoplæg og kørekort til Bio 3 (se 
efterfølgende to punkter). Partnerskabet genforhandles ved udgangen af 2022. 
 
Institutionskort 

- Der udstedes institutionskort for 7 børn og 2 voksen til 43 institutioner. Det vil være 
muligt for den enkelte institution at tilkøbe flere børn og voksne til deres kort eller 
for kommunen at fordele antal børn og voksne anderledes mellem kortene.  

- Dette koordineres med billetten, gæstechef Monica Pedersen mwp@zoo.dk  
 

Undervisningstilbud og kørekort til Biologisk værksted 3 (Bio 3) 
- I 2021 får, som udgangspunkt, 28 medarbejdede i institutionerne kørekort til Bio 3. 

Det personlige kørekort erhverves ved én kursusdag. I fællesskab findes et antal 
kursusgange med udgangspunkt i det endelige antal deltagere og ud fra disse 
koordineres det hvilken dag den enkelte kursusdeltager kan deltage. 

- I 2022 afholdes som udgangspunkt 23 børnehaveoplæg. Der vil være mulighed for 
at den enkelte institution kan tage kontakt til ZOO og på egen hånd, uden om 
denne partnerskabsaftale booke flere børnehaveoplæg. 

- Dette koordineres med undervisningen, fagansvarlig Julia Suhr, jus@zoo.dk 
 

Videreformidling af erfaringer fra samarbejdet 
- Frederiksberg Kommune og København ZOO evaluerer løbende samarbejdet med 

fokus på at fremdrage de faglige pointer og resultater, som partnerskabet 
afstedkommer.   

 
Dato:  
 
 
Louise Nordbjerg   
Formidlings- og undervisningschef  
Zoologisk Have København   Frederiksberg Kommune 

29-04-2021

mailto:mwp@zoo.dk
mailto:jus@zoo.dk

