
TEMA: den åbne skole 
 
Fase A 
 
  Greve atletik idræts stævne 5. Årgang 
  Greve stadion benyttes jævnligt af afd. C 
  dansk bordtennis forbund  
  skoleskydning 5. Årgang 
  4. 5. 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. Rapelling 
   
  Skoletjenester på; 
  arken 
  nationalmuseet 
  Naturdage i tivoli 
  lejre forsøgscenter 
  2. I teater 
  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 
   
   
  
 Andet jeres drøftelser førte med sig? 
 
  
  
  
 
	    



Fase B 
 
Pointer og vigtige punkter at dele 
 
  
  
Styrker og svagheder ved at åbne vores skole: 
 
Styrker: 
Mere mangfoldighed. 
Eleverne møder nogle rollemodeller og ildsjæle i netop deres område. 
Vi lærere kan blive inspireret. 
Medarbejderne får muligheder for at se elevernes styrker og svagheder ved 
observation..der frigives ting til at observere.  
Det kan påvirke vanens magt. Vi tvinges til at tænke anderledes. 
Ser børnene i et andet lys. 
Afveksler skoledagen for alle elever og voksne. 
 
Svagheder: 
Vi bruger mange ressourcer timemæssigt. 
Man kan ikke forvente at de frivillige er kontinuerlige da de ikke får løn mm.  
Potentiel bagtale om rekruttering af børn, som er negativt for vores fritidsdel. 
Svagheder er også at andre klasser skal have vikar fordi en lærer er afsted med en anden 
klasse. 
De fysiske rammer. 
 
Fase C:  
 
Praksis som I vil udvikle: 
Vi ser vores skole med en udvidet åbningstid i fritidsdelen for børn på enkeltdage, som 
svarer til arbejdsmarkedet. Børn fra andre steder i kommunen kan være på skolen da vi 
ligger centralt. 
 
Vi ser stadig de samme aktiviteter og vi bibeholder det gode samarbejde. 
 
Lektiecafe i SFO. Vi tænker en mulighed for at der kan hygges med lektier på skolens 
bibliotek og mulighed for at samles om den gode historie ved højtlæsning. Med en 
eventuel bedstemor ordning. 
 
Aktiviteter i fritidsdelen.  
 
Ikke planlagt tid. Børn skal have lov til at kede sig. 
  
  



 Andet jeres drøftelser førte med sig: 
 
Vi havde en lang snak om åbningstiderne i sfo'en.  
Ønske om mere nutidige åbningstider for børn og forældre. 
Vi skal ikke tage ansvaret fra mor og far.  
 
 
  
Fase C 
 
Pointer og vigtige punkter at dele 
 
 
Andet jeres drøftelser førte med sig 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
	  


