
TEMA 6 : Den åbne skole 

  

Fase A 

  

På Arenaskolen har vi allerede i år iværksat flere tiltag for at åbne skolen op for det omkringliggende samfund. Arenasport  er en af 

disse tiltag. Det er 4 idrætsforeninger som kommer på vores skole og tilbyder deres idrætsgren for alle elever. I denne forbindelse 

tilbyder vi også  musik ( ligesom arenasport).  

  

Herudover har vi i år oprettet en  familieklasse hvor elever går i skole med deres forældre. 

  

Vi har en mentor ordning (Mahar overlevelsestur), hvor elever kan få en voksen mentor. Vi bruger aktivt  ungdomsskolen til at hjælper 

os med at skaffe instruktørere til vores arrangementer, lektiehjælp fra røde kors hver onsdag på skolebiblioteket, DGI som 

samarbejdspartnere omkring vores profil. 

  

FASE B:  

  

Vores erfaring er, at der er overraskende mange, som gerne vil byde ind med tilbud og aktiviteter, skolen kan have interesse i og brug 

for.   

  

Det er en kæmpe opgave at koordinere alle de forskellige tilbud og aktiviteter. Det har f.eks taget os 6 mdr og min. 6 personer at få 

Arenasport igang, og der er betaling til foreningerne...vi er usikre på, om det kan fortsætte hvis der ikke er en form for betaling, men det 

må tiden vise;) 

  

Vores elever får øjnene op for foreningslivet, som en mulighed for at få venner og relationer. 

  

Det kan være svært at sikre kavaliteten i det der foregår når det ikke er uddannet personale der står for det. I den forbindelse er 

arbejdgange noget mudret når/hvis der skal laves om på tilbudet eller hvis de frivillige skal "irettesættes" 

  

Vi ser en kvalitet i at eleverne får nogle spidskompetencer indenfor de forskellige områder og det er normalt en kæmpe motiverende 

faktor for elevernes tilgang til læringen.  

  

En af svaghederne er den store arbejdsopgave, der er i koorderingen af de frivillige tilbud 

  

  

FASE C: 

  

Vi vil gerne i kontakt med erhverslivet, for at få dem ind i undervisningen. H 

  

Det kunne f.eks. Være Novo nordisk var interesseret i kemiundervisningen i 2 mdr. pr. klasse. Maersk kan stå for noget i geografi, 

Greenpeace for biologi, caco cola for virksomhedsdrift, Claus Mayer kunne stå for hjemkundskab kunne McDonald's og det? Hvad så 

med modydelser??? 

  

Skolen er det helt naturlige samlingspunkt for områdets borgere, ligesom medborgerhuset er det i udkantsdanmark.  

  

Forældrene skal bidrage mere til skolen og dens hverdag. De kan f.eks. stå for morgenlæsning og løb, være nummer to person på en 

tur,  

  

Arkitektskolen kan hjælpe til med indretning af indearealerne på skolerne 

  

ernæringslinien fra produktionsskolen, eller slagteriskolen kan lave mad til vores kantine. 

  

  

Handlingsplanen: 

 

• Familierådgiverne har kontor på skolerne 

• Vi vil gerne lave et samarbjede med CPH vest for at få instruktørere til vores eliteundervinisning og så eleverne får tilknytning 

til de videregående uddannelser. 

• Alle aktiviteter der foregår i distriktet skal tænkes ind på skolerne. 

• Samarbejde med Fitness world. passer til profilen  

• Valhallen rykkes til Arenaskolen 

• Kontakt til store firmaer ex Blue Water- ToyR’Us 


