
Åbne skole 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

  Fyraftensmøder   
Bedste-
læsning/forældre-
læsning 

    

  Definition af ro   
  Skolen ud i byen 

(Tune by Night) 
  

  Forældre til 
afslutning af emner 

  

  Arbejdslørdag   
  Ferniseringer i 

bylokale 
  

  Fest på forskudte 
dage 

  

  Ældreforeningen   
  Idræt på 

klassetrinene med 
deltagelse i 
stævner mv.  

  

  De timeløse fag 
som udgangspunkt 
for den åbne skole 

  

Feauture-lørdage     
To mødre i klassen 
for at hjælpe elever 
– være med til at 
skabe ro omkring 
eget barn 

    

 

 

Vision Åben skole: 

Sladder i byen ved at vise ens professionalitet og vise børnene fra forskellige sider - dette kan misbruges 
At parkere problemer med fx overvægt i skolen 
respekt og anerkendelse af lærernes styrke i og med de er med i undervisningen 
vigtig med målsætning og tydelighed i forhold til fx forældre i klassen; at se vilkårene i en klasse 
der er andre, som er ind over og kan fortælle på en anden måde end lærer/pædagog 
forventning til forældrene; skolebestyrelsens arbejde med forældreansvar 
Definitión af "ro" og forældreinddragelse i "ro", hvor forældrene tager deres del af "ro". 
Vigtig med enighed om fornuften i enighed om noget. 
Tune by Night og kageboden 
undervisning af forældre og elever samtidig over et forløb/tema 
mere praksis/musisk - en aften/eftermiddag 
Teater-forestilling 
Forældre til afslutning af emne; fernisering en gang om året; med ved projektopgaven 
Udsmyk skolen 



Portofolie-aften - vise ens ting 
Arbejdslørdag, hvor der blev lavet ting på skolen 
Udstilling fx i menighedscenter - skolen som en del af byen. 
 

Handling Åben skole: 

Meget planlægning Tune by Night - der skal være noget at vise 
Lave noget, som bare er fælles, som en del af skolen og dermed løfte Åben hus og personalets anseelse 
At se på forældre med i skolen - om morgenen fx. eller fredag eftermiddag 
Fest på forskudte dage med fredags fest for personalet 
Bruge Hedelandhytten noget mere 
Ældreforeningerne - trækkes disse ind som eksperter på skolen 
Skolefond 
Undervisning elever og forældre på samme tid i givne emner/givent emne 
 

Beslutning Åben skole: 

 
 
 
 

Og når beslutningen er taget, så udfylder vi lige dette: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

     
     
     
 

 


