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Princip: Åben skole
Folkeskoleloven angiver i § 3, stk. 4, at "Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af
partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og
kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller
kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af
folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.”

Formål:
At understøtte læringsprocesser og -aktiviteter i dagligdagen på skolen
Mål:
Den åbne skole skal, gennem samarbejde med det omgivende samfund supplere skolens
øvrige virksomhed, gøre eleverne nysgerrige på andre muligheder, højne trivslen,
motivationen, den faglige kvalitet og livsdueligheden for eleverne.
Den åbne skole skal, gennem samarbejdet med det omgivende samfund, styrke den lokale
sammenhængskraft og introducere eleverne til fritids- og fremtidsmuligheder.

Det betyder:
At alle klasser årligt er i berøring med den åbne skole
At foreninger, erhvervsliv, praktisk/musiske skoler m.m. skal supplere de kompetencer der er
i skolens faste personalegruppe.
At samarbejdet med ungdomsskolen giver eleverne mulighed for et alternativt
uddannelsestilbud, når det er til gavn for deres læring og motivation.
At samarbejdet med erhvervslivet styrker elevernes evne til innovation og iværksætteri samt
deres uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.
Inddragelse af udefrakommende personer i undervisningen kan ske ud at det faglige og
pædagogiske personale vurderer, at deres deltagelse højner kvaliteten og fagligheden.

At skolen inddrager forældre i planlægning og gennemførelse af aktiviteter knyttet til den
åbne skole med relevans for den planlagte undervisning.
Aktiviteterne i samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund er organiseret efter
klare aftaler, ansvarsfordeling og med en høj sikkerhed for alle elever.
På skolen arbejder vi med ovenstående ved at årgangene årligt og i overensstemmelse
med temaer på årsplanen inddrager:
Afdeling 1:
• Undervisningstilbud på Quark
• Undervisningstilbud fra Rådet fra sikker trafik – herunder trafiklege
• Undervisningstilbud på Genbrugsstationen
• Undervisningstilbud på Hvidovre Bibliotek, fx booktalk og stjerneløb
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besøg i Hvidovre Kirke
Fodboldtræner fra Fremad Valby
Billedskolen
Musik, skolekoncert med forskellige musikere
Undervisningstilbud fra musikskolen fx bevægelse i undervisningen (dansematematik),
en dag på musikskolen og band/sammenspil og blokfløjteforløb
Frihedens idrætscenter – idræt
Hvidovre Kirke – Juniorkonfirmand og krybbespil
Forfatterbesøg med udvalgte forfattere (læsevejledere og PLC)
Folkekirkens skoletjeneste - dit og mit om grænser

Afdeling 2:
• Undervisningstilbud på Quark fx science og tilbud for 9. årgang på motionsdagen
• Undervisningstilbud på Ungdomsskolen fx en tyskdag på vandet, træklatring og
rappelling, en dag på vandet og
• Idræt: Kids volley turnering
• Undervisningstilbud på Hvidovre Bibliotek, fx booktalk og quiz “smart parat svar”
• Undervisningstilbud fra Musikskolen, fx bevægelse i undervisningen og musik i
Romantikken
•
•

•
•
•

Samarbejde med Hvidovre Kajakklub
Brug af omverdenen fx Cinemateket dansk filmprojekt, besøg i folketinget, politiker for
en dag, vinterbadning med Hvidovre vinterbadeklub -science, B.I.F, med Skolen i
biografen i tysk og Experimentariet i science, radioværter seksualoplysning
Samarbejde med Folkekirkens skoletjeneste
Frihedens skøjtebane – idræt
Forfatterbesøg med udvalgte forfattere (læsevejledere og PLC)

Vores valgfagshold – nedenstående er eksempler, det kan ændre sig årligt:
• Samarbejde med Hvidovre Ungdomsskole f.eks træklatring og rappelling, en dag på
•
•
•

vandet
Samarbejde med Hvidovre Kajakklub
Samarbejde med Hvidovre Rådhus, rundvisning
Samarbejde Hvidovre Nær Radio, ”On the Air” - laver radioprogrammer for unge

SFO’en
• Samarbejde med Hvidovre vollyball klub – Kids Volly i SFO-tiden
Skolebestyrelsen fører tilsyn med princippet ved at:
Princippet er et punkt under Princip for skoledagens organisering, og der føres derfor tilsyn i
sammenhæng med dette.
Tilsynet foregår ved, at ledelsen årligt jfr. Skolebestyrelsens årshjul, fremlægger
timefordelingsplanen og plan for organisering af skoledagen for kommende skoleår.
Besluttet på skolebestyrelsens møde 21.1.2019

