
Arbejdsgruppe	  6	  	  	  -‐	  	  	  Tema:	  Den	  åbne	  skole	  
	  
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	  	  J	  ……	  og	  det	  
kræver	  en	  hel	  landsby	  at	  lære	  et	  barn	  at	  læse	  …..	  
	  
Det	  kræver	  et	  samfundsfællesskab,	  at	  udvikle	  et	  barn	  fagligt	  og	  socialt,	  
så	  barnet	  kan	  udvikle	  sig	  og	  blive	  borger	  i	  det	  demokratiske	  samfund	  
	  
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,	  og	  arbejdsgruppen	  
tænker	  at	  folkeskolen	  kan	  være	  placeret	  i	  den	  store	  ring,	  så	  skolen	  ikke	  
er	  centrum.	  Centrum	  i	  denne	  opfattelse	  er	  læring	  for	  det	  enkelte	  
barn/den	  unge.	  
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Skolereformen	  lægger	  op	  til	  at	  skolen	  er	  centrum,	  arbejdsgruppen	  
mener	  at	  læring	  foregår	  mange	  steder	  i	  barnets	  liv:	  
	  

	  
	  
	  
Arbejdsgruppen	  opfatter	  læring	  i	  barnets	  liv	  som	  et	  samspil	  mellem	  
skole-‐fritidsliv-‐familie:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
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	  	  

Drømmescenariet	  er	  beskrevet	  i	  folkeskolens	  formål:	  	  

Lovbekendtgørelse	  nr.	  593	  af	  24.	  juni	  2009	  

§1.	  Folkeskolen	  skal	  i	  samarbejde	  med	  forældrene	  give	  eleverne	  
kundskaber	  og	  færdigheder,	  der:	  forbereder	  dem	  til	  videre	  uddannelse	  
og	  giver	  dem	  lyst	  til	  at	  lære	  mere,	  gør	  dem	  fortrolige	  med	  dansk	  kultur	  
og	  historie,	  giver	  dem	  forståelse	  for	  andre	  lande	  og	  kulturer,	  bidrager	  
til	  deres	  forståelse	  for	  menneskets	  samspil	  med	  naturen	  og	  fremmer	  
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den	  enkelte	  elevs	  alsidige	  udvikling.	  Stk.	  2.	  Folkeskolen	  skal	  udvikle	  
arbejdsmetoder	  og	  skabe	  rammer	  for	  oplevelse,	  fordybelse	  og	  virkelyst,	  
så	  eleverne	  udvikler	  erkendelse	  og	  fantasi	  og	  får	  tillid	  til	  egne	  
muligheder	  og	  baggrund	  for	  at	  tage	  stilling	  og	  handle.	  Stk.	  3.	  Folke-‐
skolen	  skal	  forberede	  eleverne	  til	  deltagelse,	  medansvar,	  rettigheder	  
og	  pligter	  i	  et	  samfund	  med	  frihed	  og	  folkestyre.	  Skolens	  virke	  skal	  
derfor	  være	  præget	  af	  åndsfrihed,	  ligeværd	  og	  demokrati	  

	  
Hvad	  er	  de	  største	  muligheder	  vi	  
ser?	  
-‐	  hvem	  kan	  hjælpe	  med	  at	  
realisere	  dem?	  

De	  største	  muligheder	  er	  at	  vi	  går	  fra	  tidsstyring	  til	  målstyring	  og	  vi	  
samarbejder	  på	  tværs	  i	  Greve	  
	  
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).	  
Arbejdsgruppen	  tænker	  at	  disse	  behov	  f.eks	  kan	  realiseres	  i	  praksis	  
gennem	  sport,	  nye	  valgfag	  på	  tværs,	  go`	  morgen	  frisk,	  venskaber,	  
inddrage	  kunst	  og	  kultur,	  som	  en	  del	  af	  den	  daglige	  bevægelse,	  mm	  
	  
	  	  

	  
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	  projekter,	  der	  indebærer	  ”Den	  åbne	  skole”.	  
	  
Arbejdsgruppen	  overvejer	  hvilke	  værktøjer,	  der	  kan	  bruges	  til	  at	  give	  
overblik	  og	  holde	  kontakt	  på	  tværs.	  Kan	  et	  værktøj	  f.eks.	  være	  twitter	  
eller	  ”Ung	  i	  Greve”	  hjemmeside?	  
	  
Arbejdsgruppen	  overvejer	  om	  vi	  er	  parate	  til	  at	  indgå	  i	  et	  digitalt	  
fællesskab	  (facebook,	  twitter)	  og	  hvad	  gør	  vi	  ved	  evt.	  misbrug?	  
	  

Hvad	  er	  vigtigst	  i	  forhold	  til	  
medarbejderne?	  
-‐	  procesmæssigt	  
-‐	  indholdsmæssigt	  

I	  forhold	  til	  medarbejderne	  er	  det	  vigtigt,	  at	  processen	  foregår	  hurtigt	  og	  
let.	  En	  kort	  information	  om	  målet	  og	  så	  bare	  i	  gang.	  
	  
Indholdsmæssigt	  må	  det	  udvikle	  sig	  hen	  af	  vejen,	  efterhånden	  som	  der	  
er	  flere	  kontakter	  i	  netværket.	  Og	  det	  er	  vigtigt,	  at	  medarbejderne	  
præsenteres	  for	  alle	  de	  muligheder,	  der	  ligger	  øvrige	  steder	  i	  kommunen	  
i	  kultur-‐	  og	  fritidsinstitutionerne	  og	  i	  foreningerne	  

Hvad	  er	  vigtigst	  i	  forhold	  til	   I	  forhold	  til	  elever	  kan	  vi	  evt.	  melde	  aktiviteter	  ud	  på	  intra,	  facebook	  



eleverne?	  
-‐	  procesmæssigt	  
-‐	  indholdsmæssigt	  

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.	  

Hvad	  er	  det	  vigtigt	  vi	  kommer	  
hurtigt	  i	  gang	  med?	  
-‐	  hvad	  er	  det	  første	  skridt?	  

En	  konkret	  måde	  eller	  en	  beslutning	  om	  hvilket	  digitalt	  værktøj,	  vi	  kan	  
bruge.	  F.eks	  twitter,	  facebook	  eller	  andet	  

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,	  
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,	  

	  
	  


