
 
1. holdet på Hedely 
 
 
Den åbne skole. 
 
 
Fase A 
Hvad gør vi nu? 
 
Samarbejder med 
 
- Greve Gymnasium på 8.-9. årgang ift. til uv tilbud af kortere varighed 
- Teknisk Skole Roskilde på det naturvidenskabelige felt 
- Med omkringliggende erhvervsliv ift. sponsoraftaler 
- Baltic Sea Projekt (BSP). Naturvidenskabeligt netværk med 35 skoler i Danmark 
- Byplanlægningsprojekt. Teknik- og miljøudvalget på Rådhuset 
- Naturvidenskabeligt netværk (Klaus Øvre Bentsen) 
- "Levende Musik i Skolen" (LMS). Besøg af professionelle musikere. Før, under og 
efterarbejds materiale. 
- Musikprojekt med Johanneskirken. 
- Greve Kommunes Musikskole 
- Greve Museum 
- Julegudstjeneste med Johanneskirken 
- Sex og Samfund. Besøg på skolen og "konsultation" på Rosenørns Allé. 
- Københavns politi - dukketeater trafik 
- Første-hjælps kurser med Greve Brand 
- Greve Atletik (5. klasserne) 
- Greve Badminton (DM i skolebadminton) 
- Dansk skoleidræt 
- Ungdomsskolen (Masterclass ol.). 
- Studerende fra fx. KU 
- Naturvejledere fx. Karlstrup Kalkgrav 
- Karateklubben 
- Greve dans 
- Diverse københavnske museer og skoletjenester 
- Karlslunde Politi 
- Arken 
- KFI 
- Gademedarbejdere - natteravne 
- Erhvervsguiderne 
- Greve Bibliotek 
- Bornholms kaserne 
 
Pointe. 
Overraskende mange samarbejder allerede. Enkelte er standardiserede, men de fleste er 
drypvise og af kortere varighed.  
 



 
FASE B 
Styrker 
Tilvejebringer ny viden hos eleverne ved at komme ud og se verden i praksis. 
Giver eleverne oplevelser, som vi ikke kan give dem på skolen. 
Motiverende for eleverne 
Visualiserer praksis for elever  
Kvalificerer deres fremtidige valg ift. den videre færd. 
Bidrager til elevernes almene dannelse 
 
Voksne. 
Udvider de voksnes horisont ift. faglighed og didaktik 
Kvalificerer den efterfølgende undervisning i klassen 
Faglig sparring med fagfolk 
 
Svagheder 
Vi har ikke været gode til at videndele og dele vores erfaringer 
Mange ydelser koster penge 
Aftalerne er tit sporadiske 
Det er en tidsrøver 
 
Ser vi "tegn" på "Den åbne skole"? 
Ja, bestemt på elevniveau. 
 
Plads til forbedringer: 
Mere standardiserede systematiske samarbejder 
Øget videndeling internt 
 
 
FASE C 
3 år frem 
6 uger årligt er temauger. Klasserne arbejder intenst med et af lærerne valgt emne. De 
samme lærere på klassen hele ugen. Bryde skemaerne op i de uger.  
Øger mulighederne for at arbejde koncentreret med et emne suppleret op med besøg ud 
af huset og besøg udefra. 
 
Alle skoler/klasser har en fast turdag en gang om ugen. Besøg i kulturforeninger, 
idrætslivet og andre foreninger.   
 
Større fleksibilitet. Etablere Workshops på skolen. Mange forskellige workshops på skolen 
i samme uge. Man prøver forskelligt. Fælles for fx. udskoling.  
 
 
1. skridt. Udarbejde idékatalog. 
Udviklingsgruppe 
 
Idé: markedsplads - en kulturel dag. 
  


