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Forpligtende samarbejder og 
partnerskaber i folkeskolen 
 

Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de 

kommunale skoler og andre institutioner og foreninger. Det giver helt nye muligheder for at udvikle et 

inspirerende og anderledes skoleliv for børn og unge. 

 

Dette er Greve Kommunes definitioner, mål og rammer for disse samarbejder og partnerskaber, der danner 

baggrund for de lokale principper skolebestyrelserne efterfølgende skal udarbejde på den enkelte skole. 

 

Med folkeskolereformen forpligtes folkeskolerne til i højere grad at åbne sig over for det omgivende 

samfund, for at fremme dels folkeskolens fag og formål, dels den lokale sammenhængskraft og inddrage 

eksterne samarbejdsparter i gensidigt samarbejde. Det fremgår af lovgivningen, at : 

 

”… skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets 

kultur- og folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler, med lokale 

fritidshjem og ungdomsklubber og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler 

og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for 

folkeskolen fag og obligatoriske emner..” (Folkeskoleloven §3 stk. 4) 

 

De nævnte samarbejder og partnerskaber kan dels vedrøre dele af de undervisningsopgaver, som skal 

supplere og støtte op om undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner og dels tjene som 

inspiration og supplement til den fagopdelte undervisning. 

 

Disse nye krav til folkeskolen understøtter den ambitiøse vision, der politisk er formuleret i Greve 

Kommunes skolepolitik, hvor der lægges vægt på at ruste børn og unge til at udvikle sig og udnytte deres 

evner, og fremme deres naturlige nysgerrighed og interesser. Ligeledes er det formuleret i Børne- og 

ungepolitikken at: 

Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, 

og de skal kunne indgå i fællesskaber. De skal passes på, så de er trygge. Og de skal 

udfordres, så de vokser op med tro på sig selv og egne evner.  

 

Det skal de nye samarbejder og partnerskaber således bidrage til, ved særligt at være med til at udfylde og 

skabe en ramme om den understøttende undervisning, som er et nyt element i skoledagen i form af 

forskellige forløb og læringsaktiviteter.  

 

Hensigten er at hæve det faglige niveau og at eleverne skal møde en anden skoledag med varierede og nye 

læringsaktiviteter, som motiverer dem, og i det hele taget bidrager til deres alsidige udvikling og trivsel. 

Herunder, at eleverne får mulighed for at afprøve, træne og repetere færdigheder i andre fysiske rammer.  
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Definition: Forpligtende samarbejde  

Et forpligtende samarbejde indgås mellem den enkelte skole og en anden kommunal institution, der 

gennem deres formål eller aktiviteter kan bidrage til udvikling af fagligheden i de enkelte fag og/eller de 

obligatoriske emner. Herunder fremme elevernes læring og trivsel, tilbyde alternative læringsmiljøer og 

dermed bidrage til en spændende og afvekslende skoledag. 

Samarbejdet er gensidigt forpligtende for de to parter. Skolelederne har pligt til at tage initiativ til 

samarbejde med én eller flere af de kommunale institutioner, der på den anden side har ret til at tage 

initiativ til samarbejde.  

 

Definition: Partnerskab 

Et partnerskab indgås mellem den enkelte skole og ikke-kommunale interessenter, fx det frivillige 

foreningsliv og erhvervslivet, der gennem deres formål eller aktivitet kan tilbyde alternative læringsmiljøer 

og bringe virkeligheden ind i skolen og skolen ud i virkeligheden.  

Partnerskaber er gensidigt forpligtende for de to parter. Skolelederne har et særligt ansvar for at tage 

initiativ til partnerskabet med én eller flere af lokalområdets aktører, der på den anden side har ret til at 

tage initiativ til samarbejde. 

 

Åbningen stiller krav om og giver mulighed for en lang række kendte og nye samarbejdsparter i skolen, der 

på mere eller mindre forpligtende vis skal bidrage til at udfordre eleverne. Vi skal gøre noget nyt og 

eleverne skal kunne afprøve og bruge viden i nye sammenhænge, så de derigennem bliver så dygtige som 

de kan, og folkeskolen styrkes gennem professionel viden og praksis. Dette vil samtidig være med til at 

skabe større tilknytning til lokalområdet og styrke sammenhænge mellem skole og fritid, og således bidrage 

positivt til børn og unges hele liv. 

 

De nye krav fordrer en konkretisering af samspillet og rammerne for det. Dette for at sikre det bedst mulige 

samarbejde mellem alle parter og en succesfuld implementering af folkeskolens nye formål. I det følgende 

gives: 

 

1) En definition på, hvorledes Greve Kommune har valgt at skelne mellem på den ene side 

forpligtende samarbejder og på den anden side partnerskaber.  Denne skelnen skal sikre en fælles 

sprogbrug, da der er mange fælles snitflader, men også for at synliggøre de forskellige aktørers 

roller og forpligtelser. 

2) En nærmere beskrivelse af de mål og rammer, der skal være for indgåelsen af disse aftaler. 

3) En beskrivelse af de særlige forhold, der gør sig gældende for de enkelte samarbejdspartnere, der 

som noget nyt eller på en ny måde skal indgå i undervisningen i kommunens skoler. 
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Eksisterende samarbejde (bagatelgrænse) 

Skolerne har hidtil i forskelligt omfang samarbejdet med en lang række institutioner og organisationer i 

såvel offentligt som privat regi. Det er fx foreninger, gæstelærere, virksomhedsbesøg, skoletjenestebesøg 

og lignende, hvor der i enkelte timer/dage præsenteres aktiviteter eller fagligt indhold. Disse aftaler kan 

fortsætte på samme måde og samtidig suppleres og styrkes af forpligtende samarbejder og partnerskaber. 

 

Mål og rammer for forpligtende samarbejder 
I Greve Kommune kan forpligtende samarbejder indgås mellem skolerne og musikskolen/billedskolen, 

Ungdomsskolen, Greve Bibliotek, Greve Museum eller klubberne. 

Visionen er, at alle elever i Greve i løbet af deres skoletid indgår i forløb med de lokale kulturinstitutioner, 

Ungdomsskolen og klubberne som vigtige medspillere og aktører i udviklingen af børn og unges læring og 

trivsel.  

 

Målet er, at alle elever bliver styrket i deres individuelle læringsproces samtidig med, at de oplever glæden 

og læringspotentialet i at indgå i de anderledes læringsfællesskaber og rammer, som de forpligtende 

samarbejder kan tilbyde. 

Elevernes læring er således det centrale omdrejningspunkt for indgåelsen af forpligtende samarbejder. 

 

Et forpligtende samarbejde: 

- indeholder tydelige læringsmål for klassen/gruppen/den enkelte elev 

indeholder fælles planlægning og evaluering af undervisningen mellem den ansvarlige lærer og den 

person, der står for afvikling af undervisningen. 

- indgår som en del af årsplanlægningen og udfylder en naturlig del af det faglige indhold 

- har et omfang af ca. 4 ugers varighed 

- formaliseres skriftligt gennem en række aftalepunkter i dialog mellem skolelederen og lederen af 

den samarbejdende institution (se skabelon) 

- kan have særlige økonomiske forhold,  alt efter hvilken institution skolen samarbejder med. 

 

Samarbejde mellem skolerne og Musikskolen/billedskolen 

Med skolereformen forpligtes skolerne til at samarbejde med Musikskolen.  

 

Forpligtende samarbejde mellem skolerne og Musikskolen betyder, at : 

- musikskolen kan indgå i tilrettelæggelsen af skolernes musikundervisning 

- der kan samarbejdes om hele klasser/årgange, specifikke elevgrupper eller enkeltelever 

- musikskolen kan indgå i den obligatoriske musikundervisning, valgfag eller understøttende 

undervisning 

- der kan samarbejdes om elever, der ønsker at deltage i musikundervisning på musikskolen inden 

for folkeskolens undervisningstid, i det omfang det praktisk kan lade sig gøre 
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Samarbejde mellem skolerne og ungdomsskolen 

Med skolereformen forpligtes skolerne til at samarbejde med Ungdomsskolen, der hvor de kan bidrage til 

folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. 

 

Forpligtende samarbejde mellem skolerne og Ungdomsskolen betyder, at: 

- ungdomsskolen kan tilbyde samarbejde inden for ungdomsskolelovens §3 

- der kan samarbejdes om hele klasser/årgange eller specifikke elevgrupper 

- ungdomsskolen afvikler kortere eller længerevarende forløb inden for et fag eller et stofområde 

- skolen og ungdomsskolen samarbejder om udskolingen 

- dele af den obligatoriske undervisning kan, efter konkrete aftaler for enkelt elever, gennemføres på 

Ungdomsskolen 

 

Samarbejde mellem skolerne og klubberne 

Med skolereformen er skolerne (dvs. både undervisningsdelen og fritidsdelen (SFO)) og klubberne pålagt at 

indgå et forpligtende samarbejde. I Greve Kommune er det besluttet at klubmedarbejderne indgår i skolen 

med den tid skoledagen er blevet længere og klubåbningstiden kortere. Der er således skabt rammer for et 

tæt og forpligtende samarbejde, der skal bidrage til en større sammenhæng mellem elevernes skole- og 

fritidsliv, og som samtidig åbner op for udvikling af læringsmiljøer og inddragelse af nye kompetencer i 

skolen. 

 

Forpligtende samarbejde mellem en skole og en klub betyder, at: 

- Klubmedarbejdere varetager forløb i forhold til den understøttende undervisning 

- Klubmedarbejder indgår i teamsamarbejdet  

- Klubberne tilbyder aktiviteter fx i form af musik, idræt og forskellige former for håndværk, der 

bidrager til opfyldelsen af folkeskolens fag og obligatoriske emner 

- Klubber kan være med til at løse opgaver i forbindelse med KFI-arbejdet, inklusionsindsatser, 

fritidsvejledning, o. lign. 

- klubberne indgår som en naturlig del af skoledagen og skaber sammenhæng til elevernes fritidsliv 

- skoleleder og klubleder samarbejder om vilkår for de aktiviteter klubmedarbejderne indgår i 

-  undervisning kan foregå på såvel skolen som i klubben (eller andre steder) alt efter hvad der giver 

mening læringsmæssigt 

 

Samarbejde mellem skolerne og Greve Museum 

Med skolereformen er skolerne forpligtet til at samarbejde med de lokale kulturinstitutioner. Greve 

Museum har i forvejen en skoletjeneste, der med forpligtende samarbejder udbygges til også at bestå af 

længerevarende forløb. 

 

Forpligtende samarbejde mellem skolerne og Greve Museum betyder, at : 

- Greve Museum kan indgå i tilrettelæggelsen af elementer af skolernes undervisning i historie og 

samfundsfag, blandt andet ved at tilbyde en lokal vinkel eller en særlig case.  
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- Greve Museum kan indgå i tilrettelæggelsen af undervisningsforløb på tværs af en bred vifte af fag 

– og tilbyde en historisk eller lokal dimension i historie, samfundsfag, kristendom, dansk og de 

æstetiske fag (billedkunst, hjemkundskab og håndarbejde)  

 

Samarbejde mellem skolerne og Greve Bibliotek 

Med skolereformen er skolerne forpligtet til at samarbejde med de lokale kulturinstitutioner. Greve 

Bibliotek samarbejder i forvejen med skolerne omkring en lang række forskellige workshopper og konkrete 

undervisningstilbud.  

Med det forpligtende samarbejde udbygges det eksisterende samarbejde til også at bestå af 

længerevarende forløb. 

 

Forpligtende samarbejde mellem skolerne og Greve Bibliotek betyder, at : 

- Greve Bibliotek kan indgå i tilrettelæggelsen af elementer af skolernes undervisning i dansk og 

litteraturforståelse, blandt andet ved at bidrage med særlige kompetencer i forhold til læselyst og 

læseforståelse. 

- Greve Bibliotek kan, med sin specifikke viden om informationssøgning og med brede kompetencer 

indenfor kulturforståelse- og formidling, indgå i tilrettelæggelsen af undervisningsforløb på tværs af 

en bred vifte af fag, herunder også de æstetiske.    

- Greve Bibliotek kan med sin særlige digitale profil, tilbyde skolerne målrettede digitale 

læringsforløb og samarbejde om udvikling af digitale læringsforløb.   

 

 

Mål og rammer for partnerskaber 
Partnerskaber indgås mellem den enkelte skole og (fra Greve Kommune) fx frivillige foreninger, 

erhvervslivet, UUV, I/S Hedeland.  

Partnerskaber kan i princippet indgås med alle typer af aktører, såfremt de planlagte forløb og aktiviteter 

understøtter de tre overordnede nationale mål for folkeskolen. 

 

Visionen er at alle elever i Greve i løbet af deres skoletid stifter bekendtskab med det lokale foreningsliv, 

erhvervsliv og andre samarbejdsparter, der kan bibringe elevernes læring og udvikling en alsidighed og 

forståelse for samfundets dynamik og sammenhængskraft. 

 

Målet er, at eleverne i Greve Kommune i løbet af deres skoletid øger deres kendskab til lokalområdet og 

møder frivillige foreninger, erhvervslivet og andre aktører, som dels kan bidrage til at styrke elevernes 

almene dannelse og forståelse for det omgivende samfund, dels styrke deres uddannelsesparathed.  

 

Samtidig skal de nye partnerskaber være med til at udvikle et kreativt miljø og sætte fokus på 

entreprenørskab og innovation. Samtidig opstår der nye muligheder for at styrke Greve Kommunes 

talentstrategi gennem partnerskaber med særlige faglige kapaciteter fra lokale virksomheder eller 

vidensinstitutioner. 

 



6 
 

Partnerskaber skal på sigt styrke skolernes profiler og være med til at sikre udviklingen af skolens 

læringssyn og læringsindhold. 

 

Partnerskabet: 

- kan indeholde aftale om hele klasser eller enkelt elever 

- sigter som udgangspunkt mod at have et udviklingsperspektiv, hvor aktiviteten kan være 

tilbagevendende med henblik på en tættere kobling mellem skolen og det omkringliggende 

samfund 

- indeholder en beskrivelse af formål og forventede succeskriterier for begge parter 

- indgås med en skriftlig aftale, der indeholder en række punkter der som minimum skal 

konkretiseres af skolelederen og lederen af den samarbejdende partner (se skabelon) 

- kan medføre ressourcetræk. Finansieringen af partnerskaber aftales mellem de involverede parter 

fra aktivitet til aktivitet 

 

Andet 
Specialskoler kan indgå på lige fod som de almene folkeskoler. 

 

Privatskoler er ikke omfattet af mål og rammer for forpligtende samarbejder og partnerskaber. 


