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Åben skole 

Formål 
 
Det er Skave Skoles vision at være en åben skole, og en naturlig integreret del af lokalsamfundet. I 
samarbejde med lokalsamfundets aktører skabes et åbent og spændende lokalmiljø til gavn for 
skolens elever og lokalsamfundet.  
Samarbejder med eksterne samarbejdspartnere skal altid være knyttet til specifikke mål for at 
fremme elevernes læring og/eller trivsel, samt være meningsfyldt. Generelt skal brugen af eksterne 
samarbejdspartnere/samarbejdsaktører fremme den understøttende undervisning.  
Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere skal altid aftales således at et fælles mål nås for 
begge parter.  
Det skal tilsikres at lærerne opnår en fornuftig sparring samt udvikling ifm. samarbejdet.  

Kommunale formål 
 

o at koble teori og praksis tættere sammen for derved bl.a. at sikre relevans og skabe 

motivation hos eleverne. 

o at bringe en bred vifte af fagfolk med erhvervserfaring i spil i forhold til undervisningen. 

o at styrke elevernes sociale- og kulturelle kapital. 

Kommunal indsats fra 2018 
 
Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale 
idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer eller andre lokale foreninger. Samarbejdet skal 
bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund. 
Alle skoler har fået uddannet en ambassadør. 
Der er oprettet en transportpulje, som kan søges af den enkelte skole.  
Der er oprettet en hjemmeside www.åbenskoleholstebro.dk , med ideer og tilbud. 

Omfang  
 
På Skave skole samarbejder vi først og fremmest med samarbejdsaktører fra skolens nære 
lokalsamfund, hvis det er muligt. 
Alle lærere på Skave skole skal have anvendt en ekstern samarbejdspartner i undervisningen i løbet 
af et skoleår. 

http://www.åbenskoleholstebro.dk/
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Det sikres ved at skolens ambassadør er opsøgende ift. kolleger og informerer jævnligt om events 
og muligheder. 

Aftaler 
 
Alle samarbejder med eksterne samarbejdsaktører aftales mellem samarbejdsaktøren og det 
involverede personale, skolens ledelse informeres løbende i processen.  
Der kan udfærdiges en skriftlig aftale mellem parterne indeholdende: formål og mål, etc. 
Elever må som udgangspunkt ikke indgå i systematiske kunde- eller markedsundersøgelser, det er 
dog tilladt for samarbejdspartneren at uddele informationer/materialer. 

Kvalitet 
 
For at tilsikre kvaliteten i samarbejdet skal:  
 

o Skoleledelsen jævnligt overvære, når undervisning gennemføres af eksterne 

samarbejdspartnere. 

o Skoleledelsen følge op på, om samarbejdet er rettet mod målene i fagene.  

o Det ansvarlige personale altid være til stede, når der gennemføres undervisning af eksterne 

samarbejdspartnere 

o Alle samarbejder skal evalueres af samarbejdsaktørerne, lærerne og eleverne, herunder skal 

elevernes læringsudbytte indgå i evalueringen. 

Praktiske foranstaltninger  
 
Alle udgifter ifm. samarbejdet betales jvf. den indgåede samarbejdsaftale mellem Skave skole og 
Samarbejdsaktøren.   
Det skal til stadighed tilsikres at alle gældende sikkerhedskrav- og foranstaltninger forbundet med 
aktiviteten er opfyldt og dækket.  
Eleverne er dækket / omfattet forsikringsmæssigt ligesom ved alt anden aktivitet i skole regi, dvs. 
via forældrenes ulykkesforsikringer.  
Der skal til stadighed føres tilsyn med elevernes færden ved aktiviteten, jf. BEK nr. 320 af 
26/03/2010: Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.  
Der skal, hvis eleverne skal deltage i særlige aktiviteter, søges om tilladelse ved forældrene. 
Skolelederen vurderer begrebet ”Særlige aktiviteter” i hvert enkelt tilfælde.    
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