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Spørgsmål	  1:	  Hvad	  kendetegner	  allerede	  nu	  jeres	  arbejde	  med	  ”Den	  åbne	  skole”?	  
- Vi	  bruger	  Zoo,	  Arken	  og	  andre	  kulturelle	  steder,	  når	  man	  er	  på	  ture.	  	  
- Brug	  af	  gæstelærere.	  	  
- Der	  opleves	  at	  vi	  kommer	  mere	  ud,	  end	  der	  kommer	  folk	  ind.	  
- Vi	  har	  besøg	  af:	  Brandbil,	  skraldebil,	  politi,	  ballonmand	  (akrobatik),	  krop	  og	  hop	  (undervi-‐

ser),	  karate,	  Brøndbyspillere	  (fankultur),	  atletikudøver,	  foredragsholdere,	  interesseorgani-‐
sationer	  og	  EUArepræsentanter.	  	  

- Vi	  besøger:	  Nettos	  flaskeautomat	  (erhvervskendskab,	  Film	  X	  (hvordan	  opbygges	  en	  film),	  
Zoo,	  Ghosttur,Lejre	  besøgscenter,	  legejunglen,	  Rabalderparken	  (Roskilde),	  svømmehal,	  og	  
tager	  i	  øvrigt	  på	  mange	  relevante	  ekskursioner,	  som	  kan	  være	  en	  betydningsfuld	  del	  af	  un-‐
dervisningen	  ikke	  mindst	  i	  sammenhæng	  med	  elevprojekter.	  
	  	  

Spørgsmål	  2:	  Hvad	  kendetegner	  jeres	  erfaringer	  med	  at	  åbne	  skolen?	  
- En	  umiddelbar	  svaghed	  er,	  at	  døren	  kun	  åbnes	  udad	  for	  os.	  Og	  ikke	  så	  meget	  ind	  for	  andre.	  
- Kvaliteten	  af	  den	  åbne	  skole	  er,	  at	  et	  barn	  har	  mulighed	  for	  at	  bryde	  ud	  af	  den	  rolle,	  som	  

han/hun	  fastholdes	  i	  på	  matriklen.	  
- Ture	  ud	  fra	  matriklen	  efterlader	  altid	  inspiration	  hos	  både	  elev	  og	  lærer.	  

	  
Spørgsmål	  3:	  Hvad	  er	  jeres	  ønsker	  til	  den	  åbne	  skole?	  

- At	  nærmiljøet	  åbner	  op	  for	  muligheden	  for	  mere	  samarbejde.	  Det	  vil	  styrke	  børnenes	  viden	  
omkring,	  hvad	  der	  foregår	  udenfor	  skolens	  matrikel.	  Sammenhæng	  mellem	  det	  lærte	  og	  
det	  gjorte.	  

- Vi	  skal	  være	  bedre	  til	  at	  byde	  op	  til	  dans	  
- Bruge	  forældre/erhverv	  bedre	  

	  
Spørgsmål	  4:	  Aftal	  hvordan	  I	  vil	  arbejde	  videre	  med	  at	  udvikle	  den	  åbneskole.	  

- Ved	  at	  skærpe	  og	  bevare	  det	  enkelte	  barns	  naturlige	  interesse	  for	  en	  given	  kontekst.	  
- Mulighed	  for	  at	  komme	  ud	  af	  huset,	  når	  behovet	  opstår.	  
- Løsere	  rammer.	  
- En	  anden	  struktur	  på	  skemaet	  vil	  give	  bedre	  muligheder.	  
- Silkeborg	  modellen	  -‐	  oversigt	  over	  hvad	  der	  sker,	  hvem	  gør	  hvad	  ...	  
- Hive	  specialskolen	  ind	  i	  skolen	  -‐	  Kirkemosegård	  /	  Moeskær.	  
- Trække	  på	  erhvervsskoler	  i	  endnu	  højere	  grad	  –	  også	  som	  brobygningsforløb	  
- Hvilken	  motorvej	  skal	  vi	  fælles	  køre	  ud	  af	  -‐	  hvordan	  kommer	  vores	  skole	  videre?	  Både	  pæ-‐

dagoger,	  lærere,	  ledelse	  og	  forældre	  i	  samarbejde	  med	  eleverne.	  


