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Partnerskaber mellem skoler og foreninger i Greve Kommune 

 

I folkeskolereformen er en vigtig ny brik skolernes forpligtelse til at åbne sig mod lokalsamfundet. Det 
sker blandt andet ved at indgå i partnerskaber med det lokale foreningsliv omkring forskellige aktiviteter i 
skolen og undervisningen. Samtidig er det en god mulighed for foreningerne til blandt andet at øge 
foreningens synlighed, udvikle aktiviteternes bidrag til læring i en ny kontekst og at opnå et bredere 
rekrutteringsgrundlag.  
Samarbejdet skal, med udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål, bidrage med pædagogisk 
værdi til både den fag opdelte og den understøttende undervisning, så der opnås størst muligt kvalitet og 
effekt på elevernes læring og trivsel. 
Flere skoler og foreninger er allerede begyndt at indgå partnerskaber i Greve med udgangspunkt i de 
formulerede principper på området. 

Hvorfor samarbejde? 

Samarbejdet mellem skoler og foreninger skal være en gevinst for begge parter. Partnerskabet skal 
bygge på lyst og en fælles forståelse af den værdi, det giver barnet og samarbejdspartnerne selv.  
Der vil være store forskelle på, hvad der motiverer til samarbejdet afhængig af de karakteristika og 
personer, der tegner skolen og foreningen.  
 

� Eksempler på formål for foreningen: medlemstilgang, øget synlighed i lokalområde, udbredelse af 
aktivitet, foreningsudvikling, styrket økonomi, styrket didaktik.  
 

� Eksempler på formål for skolen: fagligt supplement af udvalgt tema/aktivitet, øget trivsel og 
engagement blandt elever, variation i skoledagen, faglig opkvalificering af lærere, inspiration til 
nye aktiviteter og undervisningsmetoder, profilering af skolen.  

 
Hvordan samarbejde? 

Skole og forening aftaler et konkret samarbejde samt underskriver en partnerskabsaftale, som kan 
hentes på skolereformbloggen. Ved udarbejdelsen af det konkrete forløb der aftales, uddybes desuden 
samarbejdets fokus, faglige mål, økonomi, ansvarsområder, evaluering, med mere.  

Samarbejdet mellem skoler og foreninger kan ske flere steder:  
 

� I den fagspecifikke undervisning (idræt, dansk, matematik mv.), hvor foreningerne alene eller i 
samarbejde med lærerne kan bidrage til de faglige forløb og elevernes faglige læring.  

� I den understøttende undervisning, som skal understøtte elevernes læring i fagene, men hvor 
undervisningen er anderledes og praksisnær.  

� Som del af de 45 minutters daglige bevægelse, der kan organiseres som selvstændig tid eller 
som del af den fagspecifikke og understøttende undervisning.  

� Før eller efter skoletid - enten på skolen eller i en nærliggende forening og gerne i samarbejde 
med SFO eller fritidsklub.  

 
Indhold, varighed og karakteren af samarbejdet afhænger af skolen og foreningens ønsker og 
muligheder. Det er vigtigt, at skolens personale inddrages aktivt i både planlægning og afvikling af 
samarbejdsaktiviteterne, da de kender børnene og derved kan sikre særlige hensyn ift. elevernes 
forudsætninger.  
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Det gode samarbejde 

Kriterier  Gode råd  

Klart formål og mål  � Nedskriv tydeligt formål og målbare mål, for skolen i 

tilknytning til fag og folkeskolens formål.  

� Nedskriv tydeligt formål og mål, for foreningen i tilknytning til 

kerneaktivitet i fritiden. 

� Ret fokus på kvaliteten i undervisningen samt elevernes læring 

og trivsel.  

Værdiskabende for begge parter  � Skab åbenhed om hvad skolen og foreningen hver især 

ønsker at opnå med samarbejdet.  

� Find fælles formål med barnet i centrum.  

Gensidig forventningsafstemning  � Lav en indledende forventningsafstemning med rolle- og 

ansvarsfordeling.  

Forberedt i fællesskab  � Afsæt tid til fælles dialog om idéudvikling, planlægning og 

afvikling af samarbejdsprojektet.  

Økonomiafklaring  � Lav en klar aftale om honorering af forening og om dækning 

af evt. udgifter til transport, leje af facilitet mm.  

Faciliteter  � Undersøg de lokale muligheder og udfordringer mht. brug af 

faciliteter før afklaring af projektets indhold og tidspunkt.  

Velorganiseret og koordineret  � Koordiner og detailplanlæg forløbet, så der er sikret god og 

effektiv udnyttelse af ressourcer hos begge parter.  

Ledelsens opmærksomhed og 

opbakning  

� Inddrag ledelsen på skolen og i foreningen for at sikre en 

vedvarende høj kvalitet i samarbejdet. Ledelsen støtter 

samarbejdspartnerne i realiseringen og bistår med at løse 

eventuelle hindringer undervejs.  

Forældreinddragelse  � Orienter forældre om samarbejdets karakter og indhold, samt 

børnenes muligheder for at fortsætte foreningsaktiviteten 

efter skoletid.  

Evaluering  � Følg op på samarbejdsprojektet med evaluering af opstillede 

mål og overvejelser om evt. videreførsel af samarbejdet.  

 
Hvis skolen mangler konkrete ideer/forslag til egnede partnere i nærområdet, tilbyder Center for 
Borgerservice og Fritid, at hjælpe med kontakten. Det kan ske ved henvendelse til idrætskonsulent 

Morten Wagner Reynhard på mail: mreo@greve.dk, og alternativt idræts- og fritidskonsulent Eva 

Rothenberg på mail: ero@greve.dk.  

Hvad med økonomien? 

Økonomien i de aftalte samarbejder bæres som udgangspunkt indenfor skolens egen ramme. Dog vil der 
for tiltag i skoleåret 2014/15 være mulighed for at foreningen kan søge en mindre medfinansiering hos 
Center for Borgerservice og Fritid. Medfinansieringen kan højest dække 50 % af udgifterne til 
samarbejdet. Der er i alt afsat 125.000 kr. til støtte disse partnerskaber. Ved ønske om medfinansiering 

kontaktes idrætskonsulent Morten Wagner Reynhard på mail: mreo@greve.dk, og alternativt idræts- og 

fritidskonsulent Eva Rothenberg på mail: ero@greve.dk.  

Det videre arbejde 

Partnerskabet kan iværksættes når som helst og skal ikke være klar ved skolereformens start 1. august 
2014. Første ansøgningsmulighed for foreninger vil være til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. 
august, dvs. at ansøgningen skal være Greve Kommune i hænde senest den. 14. juli 2014. Det vil altid 
være en god ide at tage kontakt til Center for Borgerservice og Fritid i forbindelse med et partnerskab 
med en skole. Derefter vil det være muligt at søge løbende. 

Med Venlig hilsen 

Greve Kommune 

Center for Borgerservice & Fritid og Center for Dagtilbud & Skoler 


