
Tema 6: Den åbne skole 
FASE A · Praksis som I ser den nu             

Spørgsmål 1 
Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med ”Den åbne skole”? 

Holmeagerskolen har samarbejde med en bred vifte af organisationer, idrætsforeninger, 
kulturelle foreninger og lokale virksomheder og kirken. Skolen er meget åben overfor 
lokale henvendelser og er selv aktive for at åbne skolen op for andre end ”os selv”. Se 
nedenstående: 

• Greve atletik idræts stævne 5. Årgang  
• Greve stadion benyttes jævnligt af afd. C  
• dansk bordtennis forbund  
• skoleskydning 5. Årgang  
• 4. og 5. årgang Cricket i Køge  
• Street tennis for de mindre årgange  
• kids volley med DVF  
• Fodboldstævner af forskellige slags  
• DGI byen vanddage  
• instruktører fra trampolin, basket og krop&hop til motionsdage  
• lejrskoler, der bruges instruktører til eks. Repelling  
• Skoletjenester på;  

o arken  
o nationalmuseet  
o Naturdage i tivoli  
o lejre forsøgscenter  
o 2. I teater  
o Greve museum  

• levende musik i folkeskolen  
• musik på tværs  
• Samarbejde med kirken  
• Samarbejde med plejehjem  
• UUV brobygning mv.  
• Virksomhedsbesøg  



• børns vilkår  
• Sex og samfund  
• psykiatrifonden 

 
FASE B · Analyse og vurdering       

Spørgsmål 2 
Hvad kendetegner jeres erfaringer med at åbne skolen? 

Styrker: 
Mere mangfoldighed. 
Eleverne møder nogle rollemodeller og ildsjæle i netop deres område. 
Vi medarbejderne kan blive inspireret. 
Medarbejderne får muligheder for at se elevernes styrker og svagheder ved observation, 
når der frigives tid til at observere.  
Det kan påvirke vanens magt. Medarbejderne tvinges til at tænke anderledes. 
Der bliver mulighed for at se børnene i et andet lys. 
Det afveksler skoledagen for børn og voksne. 
 
Svagheder: 
Vi bruger mange ressourcer timemæssigt. 
Man kan ikke forvente, at de frivillige er kontinuerlige da de ikke får løn mm. Derfor er det 
svært at regne med tilbagevendende forløb. 
Andre klasser kan risikere at få fordi en lærer er af sted med en anden klasse. 
 
FASE C · Praksis som I vil udvikle        

Spørgsmål 3 
Hvad er jeres ønsker til den åbne skole? 

Vi tænker ikke at udviklingspotentialet er voldsomt stort i dette tema. Skolen bruger en del 
energi og ressourcer på at skabe den åbne skole vi er. 

Spørgsmål 4 
Aftal hvordan I vil arbejde videre med at udvikle den åbne skole 

Ingen handleplan er planlagt 



	  


