
Arbejdsgruppe 6   -   Tema: Den åbne skole 

Skolerne skal ved afdækning af disse allerede eksisterende sammenhængskrafter se på konkrete tiltag for 

inddragelse af skolen i sammenhængskraften og omvendt – skolen ud i byen og byen ind i skolen.   

 

Eksempler på tiltag på skolerne i allerede eksisterende idræts-, kultur- og foreningsliv i lokalsamfundet: 

• Omkring én skole kan der være et blomstrende musikliv, som kan skabe udgangspunkt for musiske 

tiltag i skolens hverdag gennem fx koncerter på skolen for lokale udøvere af diverse musiske 

udtryksformer, musikindslag fra skolen i bybilledet mv.  

• Omkring én skole kan der være muligheder, som allerede findes i den lokale klub og dennes 

kontakter til lokalsamfundet. 

 

Opmærksomhedspunkter: 

• Inddragelse og samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv skal dog altid hvile på en 

klar aftale om indhold, ansvar, konkret deltagelse og målet for tiltaget. I første instans bør skolen 

være den, der delagtiggør og lytter, for derigennem at cementere ansvaret og muligheden mest 

muligt, så aftaler mellem fx professionel og frivillig bliver realistiske i forhold til både skolens og 

foreningens muligheder. Hvis skolen er den bærende i samarbejdet vil uforudsete hændelser bedre 

kunne håndteres (de professionelle mødes hver dag i ”samme lokale”), end når dette hviler på den 

frivillige.  

• Når skole og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv skal indgå i dette samarbejde må dette 

skabes i så god tid, at skolen i forhold til aftaler på personaleområdet kan få disse på plads og i så 

god tid, at den frivillige organisation kan finde de frivillige.  

 

 

Hvad er vores drømmescenarie i 

relation til temaet? 

Arbejdsgruppen har flere perspektiver på den åbne skole og 

drømmescenariet. 

 

Vi tror på, at det kræver et fællesskab at lave et barn  ☺ og det kræver 

en hel landsby at lære et barn at læse. 

 

Det kræver et samfundsfællesskab, at udfordre et barn fagligt og socialt, 

så barnet kan udvikle sig og i det demokratiske samfund 

”Vi vil gerne have kultur ind i børneinstitutioner og skolen, så børn 

møder kunst og kultur tidligt” (Kulturminister Marianne Jelved til 

fagbladet Perspektiv, august 2013). 

Drømmescenariet er det åbne samfund, hvor skolen indgår som en del 

af et større viden og læringsfællesskab. Skolen og de andre nævnte 

institutioner udgør det samlede læringsfællesskab. 

 

 

 

Vi bevæger os væk fra undervisning med fokus på individet (med barnet 

i centrum) – til nu at tænke, planlægge, udføre og reflektere over læring 

i fællesskabet. Undervisning er et middel til at nå målet – læring.   

Samfundet løfter i flok og vi sikrer igennem et forpligtende samarbejde, 

at alle byder ind med idéer og sætter handling på det fælles mål om at 

alle børn skal lære mere og trives bedre. For at sikre successen er vi nødt 

til at arbejde projektorienteret i forhold til at prøve samarbejder og 

muligheder af – vi skal turde fejle og vi skal dele fejlene med hinanden. 



Vi skal fejre de små succeser undervejs, og vi skal udfordre hinanden og 

egen praksis ved struktureret og målrettet at udvikle praksis i 

samfundet.    

 

Hvordan få barnets læring i centrum i skolen? 

• I skolen skal læring i stort omfang baseres på 

forskningsbaserede resultater og af den løbende evaluering af 

den enkeltes læring.  

• Læring skal cementeres i fagteamet og praktiseres i den enkelte 

klasse i forløb, hvor der indgår mål med den enkelte eller i små 

grupper, opfølgning i timerne og ved aflevering af opgaver og 

ved evaluering og ny målfastsættelse.  

• Samarbejde med SFO og klub er også her væsentlig jf. det 

hidtidige arbejde og mål med fx Dialogudvalg og 

samarbejdsaftaler.  

 

Den åbne skole samarbejder med og henter inspiration i det omgivende 

samfund, men også i kultur og fritidslivet. Alle parter forpligter sig og 

skaber synergi-effekt til gavn for børn og unges udvikling og oplevelse af 

morgendagens skole. Vi kan sammen skabe en dagligdag for børnene 

præget af professionelle og fagligt konsistente tilbud om oplevelse og 

dannelse, der her udspring i kulturarv, historiefortælling, læsefokus, 

kunst, musik, fysisk aktivitet og idræt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skolereformen lægger op til 

mener at læring for

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppen forestiller sig, at Greve finder et digitalt værktøj til nemt 

at formidle og videndele

tværs i Greve. Vi har allerede nu gode erfaringer med bloggen og 

tænker, at der er potentiale i at videreudvikle og fortsat fylde flere 

konkrete idéer og tiltag på og derigennem åbne op for hinandens 

projekt

Drømmescenariet er, at vi forpligter hinanden og understøtter 

folkeskolens formålsparagraf til gavn for den enkeltes og samfundets 

udvikling.

 

Hvad er de største muligheder vi 

ser? 

- hvem kan hjælpe med at 

realisere dem? 

De største muligheder er 

samarbejder på tværs i Greve

baner vejen for at synlige læringsmål og feedback bliver en del af 

hverdagen i skolen.

skole

udviklingszone er. Nye fælles mål danner ramme om processen med 

læringsmål. 

 

Ved en konkret målstyring sammen med eleven/barnet, hvor der indgår 

afdækning af førviden, opfølgning i form af ve

kvalificering af opgaveløsning og endelig evaluering med efterfølgende 

ny målsætning lavet sammen med eleven/barnet vil medføre mere 

 

Skolereformen lægger op til at skolen er centrum, arbejdsgruppen 

mener at læring foregår mange steder i barnets liv:

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppen forestiller sig, at Greve finder et digitalt værktøj til nemt 

at formidle og videndele alle de spændende aktiviteter, der er i gang på 

tværs i Greve. Vi har allerede nu gode erfaringer med bloggen og 

tænker, at der er potentiale i at videreudvikle og fortsat fylde flere 

konkrete idéer og tiltag på og derigennem åbne op for hinandens 

projekter.    

Drømmescenariet er, at vi forpligter hinanden og understøtter 

folkeskolens formålsparagraf til gavn for den enkeltes og samfundets 

udvikling.   

 

De største muligheder er at vi går fra tidsstyring til målstyring og vi 

samarbejder på tværs i Greve. Arbejdet med og udvikling af målstyring 

baner vejen for at synlige læringsmål og feedback bliver en del af 

hverdagen i skolen. Læringsmål udarbejdet af klassens lærerteam og 

skolens fagteam giver elever og forældre indsigt, hvor barnets næste 

udviklingszone er. Nye fælles mål danner ramme om processen med 

læringsmål.  

 

Ved en konkret målstyring sammen med eleven/barnet, hvor der indgår 

afdækning af førviden, opfølgning i form af vejledning og løbende 

kvalificering af opgaveløsning og endelig evaluering med efterfølgende 

ny målsætning lavet sammen med eleven/barnet vil medføre mere 
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inspiration, mere fokus på egen læring og læring i det hele taget. Dette 

gælder også social læring, hvor samarbejdet med SFO og klub om 

målsætning vil kunne bibringe en koordination af indsats.  

 

 

De store muligheder ligger i kontakten til 

kulturinstitutioner/foreninger/erhvervsliv/plejehjem/politi og 

skoler/SFO/klubber/daginstitutioner.  

Mulighed for at udvikle en kultur, hvor man giver mere end man tager. 

At have fokus på menneskets behov: Der skal være et højere formål 

med en virksomhed end den økonomiske (citat af Steen Hildebrandt).  

Institutionen skal først og fremmest afdække lokalområdet bærende 

frivillige organisationer, kultur- og foreningsliv, for derved at se på, 

hvordan skolen kan blive en del af denne lokalsamfundets 

sammenhængskraft. Institutionen skal derefter være den udadfarende 

for at kunne være igangsætter, samarbejdende og ansvarshaver, når det 

fx gælder samarbejde med eksterne for styrkelse af læring. Her nytter 

det ikke, at den idræts-, kultur eller foreningen er den bestemmende, 

men må gerne være medudslagsgivende.  

 

Arbejdsgruppen tænker at disse behov f.eks kan realiseres i praksis 

gennem bevægelse og sport, nye valgfag på tværs, go` morgen frisk, 

venskaber, kunst og kultur, ungdomsuddannelser og kontakt til 

erhvervsliv. 

 

  

 

Hvad ser vi som de største 

udfordringer? 

- hvem kan hjælpe med at rydde 

dem af vejen? 

 

De største udfordringer ser vi i forhold til, at det er mange forskellige 

interessenter, der skal være i et netværk og være i kontakt. Det er 

nødvendigt at der er en koordinerende funktion, der f.eks. udvikler og 

vedligeholder digitale løsninger. 

 

Det er afgørende, at nye tilbud udvikles i fællesskab. Skolerne og alle de 

muligheder, der ligger ude i foreninger, kulturinstitutioner m.fl., skal 

mødes om konkrete forpligtende projekter, der baner vejen for ”Den 

åbne skole”. 

 

Den koordinerende funktion skal som tidligere nævnt være i 

skolen/institutionen, da den arbejder efter nogle i forvejen udstukne 

mål og rammer inder for fx det faglige område.  

Hvis den praktiske hverdag skal kunne blive en realitet, er det først og 

fremmest vigtigt, at man vil denne. På skolen/i institutionen skal der 

findes bannerføre fx inden for kultur-området eller idrætsområdet og ud 

fra en analyse af lokaleområdet muligheder skal der lægges op til 

samarbejdet med eksterne. Skolen/institutionen skal finde midler i 

ressourcen og de eksterne inden for deres ”træner”-muligheder, når der 

er tale om frivillighed. Det er straks nemmere, når der er lønkroner ind 

over.  

Der kan til forskellige forløb ligeledes arbejdes ihærdigt med at få midler 



fra fonde, kommunale og statslige puljer fx tipsmidlerne. Det sidste kan 

overlades til de eksterne.  

 

 

Det er vigtigt at tænke ”Den åbne skole” såvel fysisk som virtuelt. 

Børnene kommunikerer på digitale medier, men har også brug for 

konkrete fysiske udfordringer. 

 

Den digitale kommunikation skal videreudvikles i forhold til ”skoleintra” 

og udfordre samme. Kommunikationen kan med fordel foregå på 

Twitter, Facebook og Instagram eller på andre platforme, hvor børn og 

unge bevæger sig digitalt. 

 

”Palles gavebod”, som er en del af folkebibliotekernes digitale tilbud til 

børn og som i fremtiden vil være en del af Danskernes Digitale Bibliotek 

kunne bruges som inspiration og potentielt samarbejdsprojekt, idet 

Palles gavebod allerede i dag har clearet snitflader til skoleintra. 

 

Hvad er vigtigst i forhold til 

medarbejderne? 

- procesmæssigt 

- indholdsmæssigt 

I forhold til medarbejderne er det vigtigt, at der informeres om 

rammerne for den åbne skole og at allerede eksisterende 

kontakterflader også kommer i spil. Kommunikation om målet, 

visionerne og at det gennemtænkes hvordan praksis skal se ud. 

Her er det yderst vigtigt, at man på skolen/i institutionen kan finde 

personale, som brænder for et område. Dennes tiltag skal så breddes til 

SKAL-opgave på skolen/i institutionen, hvis den er bæredygtig.  

 

Indholdsmæssigt må det udvikle sig hen af vejen, efterhånden som der 

er flere kontakter i netværket. Og det er vigtigt, at medarbejderne 

gensidigt forpligter sig i forhold til de muligheder, der ligger øvrige 

steder i kommunen i kultur- og fritidsinstitutionerne, i foreningerne og i 

kontakt med erhvervslivet. 

Hvad er vigtigst i forhold til 

eleverne? 

- procesmæssigt 

- indholdsmæssigt 

I forhold til elever kan vi evt. melde aktiviteter ud på intra, facebook 

eller twitter. Eleverne kender mange af de tilbud, der er i det omgivende 

samfund, og kan derfor være med til at give bud på, hvad der er godt og 

skidt. 

Hvad er vigtigst i forhold til 

forældrene? 

- procesmæssigt 

- indholdsmæssigt 

Arbejdsgruppen tænker at kommunikation er det vigtigste, vi har ikke 

nået at gennemtænke løsninger. 

Den allermest 

alternative/skæve/utraditionelle 

idé inden for temaet 

arbejdsgruppen kan finde på 

Det mest skæve er at vi går fra tidsstyring til målstyring. 

Det mest utraditionelle er at vi tænker læring både i skolen og udenfor 

skolen. Og at vi alvorligt indgår forpligtende samarbejder med andre 

uden for skolen.  

Ovenstående kan få konsekvenser for skoledagen, da samarbejde med 

frivillige organisationer fordrer større fleksibilitet i organisering af dagen 

og ugen på en skole. Der skal laves rum til fleksible skemaer og til 

samarbejde med eksterne. 

Hvad er det vigtigt vi kommer 

hurtigt i gang med? 

En konkret måde eller en beslutning om hvilket digitalt værktøj, vi kan 

bruge. F.eks twitter, facebook eller andet.  



- hvad er det første skridt? Konkrete forpligtende tiltag/samarbejdsaftaler med 

museum/billedskole, bibliotek m.fl.  

Andre betragtninger Arbejdsgruppen udarbejder konkrete forslag til den åbne skole: 

1. Bevægelse  

2. Nye valgfag på tværs i Greve 

3. Go´morgen frisk  

4. Ungdomsuddannelser og erhvervsliv  

5. Kultur/fritids- og idrætslivet 

Kom med konkrete eksempler 

og billeder på, hvordan 

skoledagen ser ud 

indholdsmæssigt, organisatorisk 

og samarbejdsmæssigt 

 

• Brain storm: 

• Skolerne uddanner unge trænere, som foreninger herefter kan 

kontakte, DGI kontakt udd instruktører, team Danmark 

• Netværk af frivillige, eks. unge planlægger gåture med ældre 

• Bevægelse i børnehaver planlagt af ældre skoleelever, der er 

uddannede trænere… noget for noget 

• Skolernes lokaler holdes åbne, adgang som til åbne biblioteker… 

ekstra slid på bygninger og lokaler, husk ekstra rengøring 

• Forældrebank, tværgående projekter 

• Erhvervslivet inddrages 

• Skabe rammer for pilotprojekter, mentorprojekter, sponsorater 

• Skole/sfo, klub, musikskole, ungdomsskole, spejdere FDF, kirke, 

bibliotek, museum, Portalen, kultur, kirker, islamisk forening, 

skal aktivt inddrages i udviklingen af valgfag og andre aktiviteter, 

der understøtter den åbne skole 

 

• Skolen som kulturcenter, gymnasiet, udd institutioner, bibliotek, 

boligforeninger, politi,  …. Den åbne skole .. alt i alt som en 

landsbyløsning 

• Undervisning og læring på tværs, f.eks talentundervisning, bl.a. 

gennem valgfag og selvvalgte fag 

• Behov for cykelstier mellem skolerne, på tværs af kommunen 

• Levende historiefortællere og morfar projekter 

• Madklubber 

• Nye samarbejdsflader, tænk ud af boksen 

• Far søn idræt, mor datter idræt, 

 

 

Har I spørgsmål til skabelonen, er I meget velkomne til at kontakte Mira på 43979413 eller mio@greve.dk 

 

 
 


