
Tema 6: Den åbne skole 

Fase A - Hvordan arbejder vi med den åbne skole allerede nu.? 
På Karlslunde Skole har vi flere forskellige tiltag, hvor vi samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, 

Kultur og fritid, UUV/erhvervsliv, mm. 

Vi har forskellige samarbejds- og kontaktflader og vi ønsker at udbygge og etablere et forpligtende 

samarbejde, og ønsker at det er forpligtende for begge parter. Forpligtende indgår som et nøgleord i 

samarbejdet med eksterne parter.  
 

• Ungdomsskolen, Masterclass og sprog, elevdemokrati, lektiecafé og førstehjælp 

• Vi har samarbejde med Greve Golf, KIF Karlslunde tennis og badminton i perioder  

• Musikskolen 

• Sorø Akademi talentundervisning 

• Greve museum 

• Beredskabsforbundet og første hjælp 

• Inddragelse af forældre i forældrebank med oplæg, ideer, praktik – og i øvrigt er med til at fortælle 
om deres jobfunktioner; om uddannelsesniveau mv. Et andet eksempel er forælder med svensk 
baggrund underviser i svensk i 8. kl. 

• Det lokale erhvervsliv gennem forældrekontakter og praktikker 

• Karlslunde Dagskole afgangsprøver og faglokaler 

• 10. klasseskolen og gymnasiet 

• Forældreinddragelse og forældreinddragelse i særlige projekter ved læsning i indskoling – 

”læsekortuger”. 

• Sundhedsplejerske om trivsel og sundhed 

• Lege – spise ordninger etableret af forældre  

• Den lokale folkekirke 

• FDF 

• Grønt Flag-samarbejde med skovfoged og udeskole/udeliv i lokalområdet. Endvidere undervisning; 

hvor elever besøger lokale virksomheder, der netop arbejder med de temaer vi har fokus på i 

forbindelse med Grønt Flag. 

• Udskoling besøger hvert år lokale miljøvirksomheder såsom vandværk, rensningsanlæg, 

affaldsortering/genbrugsstation i forbindelse med de planlagte faglige forløb i især naturfag 

• Cykling og kontakt til lokal mountainbikeklub; mht. valgfag samt generel fokus på det at cykle; også 

med deltagelse i ”alle børn cykler”. 

 
I øvrigt er pædagog- og lærerrolle drøftet dels i forbindelse med brobygning og dels mht. behov for den 

nødvendige koordinerende funktion i forhold diverse løbende kontaktflader: til fx landbrug, svejsekurser, 

udvidede skolepraktikordninger, FDF mm. 

 

 

 



Fase B og C Analyse og vurdering og praksis som vi vil udvikle 
Skolen oplever det som en styrke, at samarbejde med eksterne parter om opfyldelse af folkeskolens Fælles 

Mål. Skolen vil gerne udbygge det allerede eksisterende samarbejde og opnå en samarbejdsflade der 

forpligter begge veje om opnåelse af Fælles Mål. 

Vi vil skabe rammer for pilotprojekter, mentorprojekter, sponsorater, tværfaglige projekter og 

valgfagsblokke på tværs af skoler. Vi vil udvikle en digital port eller et nyt intranet (UVM barsler med et nyt 

intra). Et intranet der kan håndtere kontakter, aftaler, kalendere, mails, opslag, events, ideer, arrangementer, 

forældre/elev kontakt, personalekontakt på tværs af Greve Kommune med gode ideer. Et intra der kan støtte 

dannelsen af netværk i Greve og ung til ung projekter. 

Endvidere ønsker vi at støtte kulturcenteraktiviteter for lokalområdets borgere, hvor skolens brugere kan 

låne lokaler om aftenen til aftenskole aktiviteter og skolens lokaler kan bookes og åbnes med 

nøgleadgang på samme måde som åbne biblioteker. Visionen er at den åbne skole kan skabe nye 

netværker, som er til gavn for elevernes læring. 

 
Alt i alt førte drøftelserne også til øvrige spørgsmål og foreløbige konklusioner: 

 

• Vigtigt at skabe fælles fokus på; hvad kerneydelsen er, når reformen ruller og skolen fungerer som et 

mere åbent hus… 

• Når der tilbydes mere tilbudsundervisning; hvordan skaber vi ro omkring det enkelte 

(inklusions)barn? 

• Er det endelige mål, at skolen skal være facilitator i forhold til alle lokale aktiviteter og hermed 

fungere som hele byens kulturhus?  

• Hvis brobygning bliver en større og større del af ”en bedre udskoling”; hvem skal så overordnet set 

være den koordinerende – er det en person eller et team? 

• Den enkelte elevs ”talent” er udgangspunktet for ”bedre udskoling” og i denne sammenhæng at 

kunne tilbyde forskellige faglige linjer – opmærksomhed på at små skoler har sværere ved at tilbyde 

”mange” linjer. 

Ansvarlighed og forpligtende samarbejde bliver nøgleord i en konsekvent mere åben skole; nytænkning 

kræves i denne forbindelse; mht. fx forældrerolle, lærerrolle eller ekstern brugerrolle. Endvidere bør 

servicelederrollen også drøftes mere indgående. 


