
 

 

Tema 6: Den åbne skole 
 
1. Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med ”Den åbne skole”? 

Vi arbejder med fællesskaber der åbner op og inddrager omverdenen og kulturlivet for at skabe 

sammenhæng i børnenes liv. 

Deltagelse i "Den store bagedag", MGP, samarbejde med musikskolen og KIF. Brobygning med 

børnehaver og klub. Samarbejde med andre skoler om krop og bevægelse, kulturelle 

udtryksformer samt rollespil. Samarbejde med kirken, besøg af FCK, "Aktiv rundt i Danmark", 

besøg i Folketinget, Europahuset, på rådhuset, besøg af byrådspolitikere, unge politikere, Børns 

vilkår, Sex og samfund, politiet og den japanske ambassade. Samarbejde med biblioteket. 

"Levende musik i skolen". Besøg forskellige steder, hvor der er tilknyttet en skoletjeneste. 

"Morgenlæs" med forældre/bedsteforældre i indskolingen. Der har før været kunstnere tilknyttet 

en uge, hvor man udsmykkede skolen. Førstehjælpskursus samt valgmøde i Ungdomsskolen. 

Præsentationskursus på ungdomsuddannelser. Besøg af udvekslingsstudenter. Samarbejde med 

sundhedsplejen. Praktikanter. "Levende musik i skolen" giver koncerter på skolen. 

 

2. Hvad kendetegner jeres erfaringer med at åbne skolen? 

Styrker - mere nærværende undervisning, medbestemmelse for eleverne, mere motiverede 

undervisere, øget kvalitet pga. andre tilgange fra fagpersoner, kan være til gavn for elever, der 

ikke trives optimalt med de daglige undervisere, kompetencedeling og ny inspiration, mulighed for 

at se sine elever i et nyt lys samt reflektere over egen praksis. 

Svagheder - manglende formalisering gør samarbejdet 100 % op til personalet, kan være svært at 

overskue for børn, der har brug for forudsigelighed, er tidskrævende, kræver at personalet tør 

afgive kontrollen, kræver aftalte "spilleregler" samt efterbehandling. 

At den største ressource ligger i perspektivskiftet, sammenhængen mellem skole og omverden i 

forhold til socialisering af barnet. 

 

3. Hvad er jeres ønsker til den åbne skole? 

At vores potentielle samarbejdspartnere selv henvender sig til os. 

Målstyring: Kunne sætte eleverne i gang med en opgave, hvor de kan bevæge sig rundt i 

lokalområdet - med deres egen iPad! - og søge informationer. 

At skolen kunne stille forskellige tilbud til forskellige elevgrupper. 

At tidsrammen var mere åben, så undervisningen i højere grad kunne rykkes tidsmæssigt. 

At invitere samarbejdspartnere, som kunne blive undervist af eleverne. OBS hvad menes der 

At alle er indforståede med og arbejder på, at samarbejdspartnere skal bruges til at understøtte de 

faglige mål. 

At forældregruppen og skolebestyrelsen er med. 

 

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

Oprette forældrebank. 

Formaliserer samarbejdet; hvad gør vi allerede på de forskellige årgange? 

 


