
Arbejdsgruppe	  6	  	  	  -‐	  	  	  Tema:	  Den	  åbne	  skole	  –	  Kultur/fritids-‐	  og	  idrætslivet	  
	  
Hvad	  er	  vores	  drømmescenarie	  i	  
relation	  til	  temaet?	  

”Vi	  vil	  gerne	  have	  kultur	  ind	  i	  børneinstitutionerne	  og	  skolen,	  så	  børn	  
møder	  kunst	  og	  kultur	  tidligt,	  hvilket	  vi	  forsøger	  i	  den	  nye	  aftale	  om	  
folkeskolen”	  udtaler	  Kulturminister	  Marianne	  Jelved	  august	  2013	  til	  
bibliotekarernes	  fagblad	  Perspektiv.	  

Drømmescenariet	  er	  den	  åbne	  skole,	  der	  samarbejder	  med	  og	  henter	  
inspiration	  i	  kultur-‐	  og	  fritidslivet.	  Hvor	  begge	  parter	  forpligter	  sig	  og	  
skaber	  synergi-‐effekt	  til	  gavn	  for	  børn	  og	  unges	  udvikling	  og	  oplevelse	  af	  
morgendagens	  skole.	  At	  vi	  sammen	  skaber	  en	  dagligdag	  for	  børnene	  
præget	  af	  professionelle	  og	  fagligt	  konsistente	  tilbud	  om	  oplevelse	  og	  
dannelse,	  der	  har	  udspring	  i	  kulturarv,	  historiefortælling,	  læsefokus,	  
kunst,	  musik	  (udøvende	  såvel	  som	  musikforståelse),	  fysisk	  aktivitet	  og	  
idræt.	  

	  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	  den	  
enkelte	  elevs	  alsidige	  udvikling.	  	  	  

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

Vi	  ser	  en	  mulighed	  for,	  at	  de	  allerede	  etablerede	  crossover-‐tiltag	  mellem	  
kultur/fritidslivet	  og	  skolerne	  konsolideres,	  udvides	  og	  udfordres.	  Der	  er	  
i	  dag	  et	  udbredt	  samarbejde	  mellem	  flere	  af	  kultur-‐	  og	  
fritidsinstitutionerne	  og	  skolerne.	  Museet	  har	  mange	  kvalitative	  tilbud	  i	  
sin	  skoletjeneste,	  biblioteket	  tilbyder	  biblioteksorienteringer	  og	  kommer	  
ud	  på	  skolerne	  med	  oplæg	  for	  såvel	  børn	  som	  forældre.	  Musikskolen	  
tilbyder	  undervisning	  på	  skolerne,	  svømmehallen	  svømmeundervisning	  
og	  idrætslivet	  stiller	  en	  masse	  faciliteter	  til	  rådighed	  for	  skolerne.	  Disse	  
gode	  tilbud	  kan	  og	  bør	  udvikles,	  udvides	  og	  udfordres.	  
Kultur-‐	  og	  fritidsinstitutionerne	  og	  deres	  personaler	  står	  parate	  til	  at	  
tage	  denne	  udfordring	  op.	  	  
Erfaringerne	  viser,	  at	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  skolerne	  fra	  start	  giver	  det	  
bedste	  resultat.	  
Kommer	  eleverne	  ud	  til	  et	  bredt	  udsnit	  af	  tilbud	  og	  steder	  i	  
lokalsamfundet	  –	  og	  bevæger	  sig	  fra	  kendte	  til	  ukendte	  steder	  –	  udvides	  
deres	  viden	  om	  og	  tryghed	  i	  lokalsamfundet.	  
Der	  er	  potentiale	  i	  at	  se	  kultur-‐	  og	  fritidstilbuddene	  som	  individuelle	  
tilbud/”valgfag”	  og	  ikke	  kun	  som	  et	  samlet	  tilbud.	  F.	  ex.	  ser	  Musikskolen	  
en	  enestående	  mulighed	  for	  at	  forbedre	  samarbejdet	  med	  folkeskolen	  
ved	  at	  skabe	  teams	  med	  både	  folkeskole-‐	  og	  musiklærere.	  På	  den	  måde	  
får	  Musikskolen	  en	  meget	  større	  berøringsflade	  med	  de	  yngste	  
aldersgrupper	  i	  skolen.	  

	  
Hvad	  ser	  vi	  som	  de	  største	  
udfordringer?	  
-‐	  hvem	  kan	  hjælpe	  med	  at	  rydde	  

Det	  er	  vanskeligt	  at	  forudse	  de	  største	  udfordringer,	  idet	  det	  
umiddelbart	  ser	  ud	  til,	  at	  der	  vil	  være	  flere	  gevinster	  end	  udfordringer.	  
Men	  der	  kan	  nok	  opstå	  nogle	  logistiske	  udfordringer	  omkring	  de	  
synergiskabende	  tiltags	  placeringer	  i	  lokalområdet.	  Skal	  skoledagen	  som	  



dem	  af	  vejen?	   udgangspunkt	  være	  placeret	  indenfor	  skolens	  fire	  vægge,	  eller	  kunne	  
man	  forestille	  sig,	  at	  dele	  af	  skoledagen	  logistisk	  var	  henlagt	  til	  museet,	  
folkebiblioteket,	  svømmehallen	  m.fl.?	  Det	  sker	  allerede	  i	  dag	  i	  en	  vis	  
udstrækning,	  men	  kunne	  dette	  udbredes	  yderligere,	  således	  at	  vi	  kunne	  
betragte	  kultur-‐	  og	  fritidsinstitutioner	  som	  ”faglokaler”?	  
Musikskolens	  største	  udfordring	  er	  muligheden	  for	  at	  tilbyde	  decentral	  
solo/individuel	  undervisning	  i	  skoletiden.	  Til	  gengæld	  vil	  det	  være	  den	  
størst	  mulige	  triumf,	  hvis	  det	  kan	  lade	  sige	  gøre.	  
Hvis	  man	  kan	  lave	  en	  ”skoletandlæge”-‐model,	  der	  økonomisk	  friholder	  
barnet	  for	  brugerbetaling	  og	  samtidig	  skaber	  en	  ramme	  for	  individuel	  
undervisning,	  vil	  det	  ikke	  alene	  forbedre	  forholdene	  for	  elevernes	  
decentrale	  undervisning	  i	  Musikskoleregi,	  men	  det	  vil	  også	  være	  en	  klar	  
forbedring	  af	  musikskolelærernes	  arbejdsvilkår.	  
Generelt	  for	  hele	  området	  kan	  det	  blive	  en	  udfordring	  at	  prioritere	  det	  
fælles	  potentielle	  udviklingsarbejde.	  
	  

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

Et	  åbent	  og	  dialogisk	  samarbejde	  mellem	  skolerne	  og	  kultur-‐	  og	  
fritidslivet	  kunne	  skabe	  større	  gensidig	  forståelse	  for	  de	  forskellige	  
faggruppers	  faglighed	  og	  kompetencer.	  Det	  vil	  være	  vigtigt	  at	  fokusere	  
på	  såvel	  de	  pædagogiske	  som	  de	  mere	  fagspecifikke	  kompetencer	  og	  
gensidigt	  respektere	  hinandens	  styrker	  og	  potentialer.	  	  

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

Vi	  har	  allerede	  oplevet	  elevernes	  begejstring	  og	  glæde,	  når	  vi	  går	  
sammen	  og	  supplerer	  hinanden.	  Disse	  erfaringer	  skal	  vi	  bygge	  videre	  på	  
og	  udbygge.	  
Når	  vi	  laver	  fælles	  tiltag,	  kommer	  elevernes	  kompetencer	  i	  spil	  på	  helt	  
andre	  måder,	  end	  det	  er	  muligt	  i	  klasselokalet,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  
understøtte	  inklusion	  og	  nye	  relationer	  eleverne	  imellem.	  

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

Forældrene	  tilkendegiver,	  at	  de	  gerne	  ser,	  at	  der	  er	  større	  sammenhæng	  
i	  deres	  børns	  dagligdag,	  og	  at	  det	  kan	  være	  udfordrende	  for	  deres	  børn,	  
at	  de	  efter	  en	  lang	  dag	  i	  skole	  og	  SFO	  skal	  i	  gang	  med	  fritidsaktiviteter.	  Vi	  
ser	  et	  potentiale	  i,	  at	  nogle	  af	  disse	  aktiviteter	  i	  samarbejde	  med	  
lærerne	  kunne	  konverteres	  til	  aktive	  bidrag	  til	  undervisningen	  og	  
afvikles	  indenfor	  den	  fastlagte	  undervisningstid.	  
Når	  børnene	  mestrer	  at	  gebærde	  sig	  rundt	  i	  lokalsamfundet	  til	  fods	  eller	  
på	  cykel,	  vil	  forældrene	  opleve	  større	  tryghed	  og	  som	  sidegevinst	  
mindre	  bundethed	  i	  forhold	  til	  at	  transportere	  børnene	  til	  diverse	  
fritidsaktiviteter.	  

Den	  allermest	  
alternative/skæve/utraditionelle	  
idé	  inden	  for	  temaet	  
arbejdsgruppen	  kan	  finde	  på	  

At	  tilbyde	  eleverne	  hele	  skoledage	  decentralt	  i	  kultur-‐	  eller	  
fritidsinstitutionerne	  med	  institutionernes	  personale	  som	  undervisere.	  
At	  kultur-‐	  og	  fritidsinstitutionerne	  tilbyder	  valgfag.	  	  At	  inddrage	  
foreningslivet	  og	  de	  mange	  ildsjæle,	  der	  findes	  her	  i	  et	  aktivt	  
samarbejde.	  At	  indtænke	  transport	  til	  kultur-‐	  og	  fritidsinstitutionerne	  
som	  en	  del	  af	  den	  bevægelsesaktivitet,	  der	  er	  lagt	  vægt	  på	  i	  
skolereformen.	  

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

Det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  hurtigt	  får	  kigget	  på,	  hvor	  kultur/fritidsinstitutionerne	  
og	  fritids/foreningslivet	  har	  nogle	  kompetencer,	  som	  kan	  supplere	  og	  
udbygge	  den	  store	  kvalitative	  pædagogiske	  grundsubstans,	  der	  er	  i	  
Folkeskolen.	  

Andre	  betragtninger	   Helt	  essentielt	  er	  det,	  at	  der	  skabes	  en	  ramme	  for	  fællesplanlægning	  



mellem	  Folkeskolen	  og	  de	  forskellige	  kulturinstitutioner.	  
	  
Et	  obligatorisk	  kulturfag	  i	  Folkeskolen	  i	  de	  yngste	  klasser,	  der	  senere	  kan	  
tilbydes	  som	  valgfag	  indenfor	  de	  individuelle	  fagområder.	  
Den	  integrerede	  undervisning	  i	  de	  yngste	  klasser	  kan	  foregå	  i	  
modulform,	  evt.	  ved	  sammenlægning	  af	  timer.	  	  

	  
Kom	  med	  konkrete	  eksempler	  
og	  billeder	  på,	  hvordan	  
skoledagen	  ser	  ud	  
indholdsmæssigt,	  organisatorisk	  
og	  samarbejdsmæssigt	  

Musikskolen	  arbejder	  pt.	  på	  et	  forslag,	  der	  har	  arbejdstitlen	  KIK	  (Kultur	  I	  
Klassen)	  hvor	  tanken	  er,	  at	  kulturinstitutionerne	  ”kikker”	  ind	  i	  
folkeskolens	  undervisning	  i	  projektform.	  
	  
Greve	  Museum	  tilbyder	  en	  lang	  række	  undervisningstilbud	  indenfor	  
såvel	  1800-‐tallets	  som	  1900-‐tallet	  lokale	  historie	  sat	  i	  nationalt	  
perspektiv.	  Alle	  tilbuddene	  er	  tilpasset	  trinmål,	  sådan	  som	  målene	  hidtil	  
har	  været.	  Disse	  tilbud	  kan	  i	  et	  samarbejde	  med	  skolerne	  bearbejdes,	  så	  
de	  aktivt	  kan	  indgå	  i	  læringen	  som	  del	  af	  den	  åbne	  skole.	  Alle	  tilbuddene	  
er	  karakteriseret	  ved	  at	  skabe	  læring,	  fordybelse	  og	  oplevelse	  gennem	  
mange	  sanser,	  idet	  alle	  forløb	  indeholder	  omvisninger	  i	  den	  materielle	  
kultur	  og	  aktiviteter.	  Museet	  arbejder	  ud	  fra	  princippet	  om	  dialogisk	  
undervisning	  og	  relationen	  til	  elevernes	  egen	  hverdag.	  Man	  vil	  gerne	  
samarbejde	  med	  skolerne	  i	  forhold	  til	  at	  målrette	  disse	  tilbud	  til	  den	  
åbne	  skole	  –	  og	  udvikle	  eventuelle	  valgfag. 
Tilbuddene	  er	  konstrueret,	  så	  der	  til	  mange	  af	  tilbuddene	  er	  materiale,	  
der	  kan	  anvendes	  i	  klasserne	  på	  skolerne	  før	  og	  efter	  besøg	  –	  men	  
besøget	  på	  museet	  er	  hele	  ideen	  med	  at	  være	  en	  del	  af	  den	  åbne	  skole.	   
I	  august	  2014	  åbner	  Greve	  Museum	  første	  fase	  af	  et	  nyt	  museumsmiljø	  
om	  Danmark	  under	  første	  verdenskrig	  med	  en	  fast	  kulturhistorisk	  
udstilling	  På	  kanten	  af	  krig	  –	  Neutralitet	  mellem	  krig	  og	  velfærd	  på	  
Mosede	  Fort	  på	  100	  året	  for	  krigens	  start.	  Denne	  udstilling	  er	  udviklet	  i	  
samarbejde	  med	  fire	  didaktiske	  forskere	  for	  netop	  at	  sætte	  læring,	  
fordybelse	  og	  oplevelse	  i	  centrum	  for	  børn,	  unge	  og	  voksne.	  Udstillingen	  
har	  fået	  betydelig	  støtte	  fra	  private	  fonde,	  der	  også	  har	  finansieret	  
udviklingen	  af	  3	  undervisningstilbud	  til	  folkeskoler	  gennem	  de	  næste	  par	  
år.	  I	  denne	  udviklingsfase	  inviteres	  lærere	  og	  elever	  ind	  i	  processen.	  Der	  
er	  tale	  om	  et	  museum	  og	  en	  skoletjeneste,	  der	  skal	  servicere	  ikke	  blot	  
Greve	  kommunes	  elever,	  men	  hele	  landets	  skoler.	  Det	  forventes,	  at	  der	  
bliver	  mulighed	  for	  at	  udbyde	  valgfag	  til	  Greves	  skoler.	  Det	  er	  planen	  at	  
udvide	  med	  et	  egentlig	  videnpædagogisk	  aktivitetscenter	  inden	  for	  den	  
nærmeste	  årrække	  samt	  ture	  ud	  i	  kulturlandskabet,	  hvor	  skydehuler	  fra	  
første	  verdenskrig	  ligger.	   
Greve	  Museum	  har	  tidligere	  arbejdet	  med	  at	  udvikle	  et	  aktiverende	  
undervisningstilbud	  om	  demokrati	  og	  medborgerskab	  set	  i	  historisk	  lys.	  	  
	  
Greve	  Bibliotek	  tilbyder	  biblioteksorientering	  til	  alle	  3.	  klasser.	  Eleverne	  
får	  introduktion	  til	  biblioteket,	  en	  rundvisning	  og	  til	  slut	  en	  lille	  
skattejagt.	  Formålet	  er	  at	  skabe	  begejstring	  og	  vise	  bibliotekets	  tilbud	  og	  
relevans.	  
Biblioteksintroduktion	  for	  8.	  klasserne	  med	  informationssøgning,	  
kildekritik	  og	  præsentation	  af	  fysiske	  såvel	  som	  digitale	  materialer	  og	  



databaser	  og	  øvrige	  tilbud.	  
”Flere	  sider	  af	  det	  gode	  liv”	  er	  et	  projekt	  støttet	  af	  Kulturstyrelsen,	  her	  
afprøves,	  hvordan	  læsning	  og	  oplæsning	  kan	  bidrage	  til	  fysisk	  og	  mental	  
sundhed.	  Et	  af	  tiltagene	  i	  projektet	  er	  et	  samarbejde	  med	  Strandskolen,	  
hvor	  en	  4.	  klasse	  deltager	  i	  et	  forløb	  med	  4	  højtlæsnings-‐besøg	  på	  
biblioteket,	  historiefortælling	  samt	  elevernes	  egenproduktion	  af	  
animationsfilm.	  
Partnerskab	  mellem	  biblioteket,	  Strandskolen	  og	  Euman,	  et	  firma,	  der	  
producerer	  mobilspil	  udviklet	  af	  børn	  og	  unge.	  Eleverne	  skal	  producere	  
virtuelle	  spil/forløb	  på	  deres	  Ipads	  med	  udgangspunkt	  i	  historier,	  der	  er	  
tilgængelige	  på	  biblioteket.	  Spillene	  afvikles	  i	  og	  omkring	  det	  fysiske	  
bibliotek	  og	  giver	  således	  de	  fysiske	  bøger	  ’et	  virtuelt	  lag’.	  Der	  søges	  
midler	  i	  Kulturstyrelsens	  Udviklingspulje	  til	  projektet.	  
Forfatterskole	  afviklet	  i	  samarbejde	  mellem	  børnekulturkonsulenten	  og	  
skolebibliotekskonsulent	  Eiler	  Jensen	  målrettet	  skolerne.	  
Den	  årlige	  børnekulturuge.	  
Samarbejde	  med	  Arenaskolen,	  hvor	  en	  børnebibliotekar	  havde	  
arbejds/åbningstid	  på	  skolebiblioteket.	  Flere	  klasser	  kom	  på	  biblioteket	  
og	  fik	  forfatteroplæg,	  ligesom	  biblioteket	  kom	  ud	  i	  skolen	  med	  oplæg	  
om	  faglig	  læsning	  og	  genre-‐bestemmelse.	  Dette	  samarbejde	  har	  haft	  et	  
spin-‐off:	  I	  dag	  er	  der	  meget	  ofte	  bud	  fra	  skolerne,	  som	  ønsker	  
tilsvarende	  oplæg	  for	  elever,	  lærere	  og	  forældre. 

	  


