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Åben skole, bilag 

Inddragelse af folk udefra i vores undervisning 
 

o Victor Hedegaard (lokalhistoriker) om 2. Verdenskrig 

o Mikkel Møller om livet på platform  

o Lisbeth Trabjerg til at spille klaver 

o Tømrer kommer og viser sit værktøj og fortæller om uddannelsen 

o Anandi kommer og viser og fortæller om sine stenalderting 

o Anandi kommer og fortæller om sine fugle i haven 

o Finn Hede kommer med en bus og snakker højresvingsulykker 

o Sarah Obitsø blev inddraget i en innovationscamp 

o Innovationsfolk stod for innovationscamp 

o Inddrage nordmand (Karen) eller svensker (Poul-Erik) i dansk undervisning 

o Inddrage bedsteforældre til småkagebagning 

o Inddrage sundhedsplejer og tandplejer 

o Inddrage it-ekspert (kommunen eller lokal) 

o Forældre som fortæller om opvækst i et andet land 

o Gæstelærer fortæller om livet i Grønland 

o Musikskolen i 0. kl. 

o Lis kommer og hjælper med oplæsning til test 

o Politiet kommer til Cyklistprøven (skåret væk) 

o Karen Pilegaard kommer ifm trivselsseminar eller ved andre behov 

o Dansepigen fra Balletskolen 

o Forældre hjælper til arrangementer (fx idrætsdag) 

o Foreninger med til Julestue 

o Samarbejde med Borbjerg Sparekasse omkring økonomi i matematik. 

o Besøg fra Holstebro Børnebibliotek (ekspertrådgivning eller oplæsning) 

Skolen besøger og deltager ude i lokalsamfundet 
 

o Besøg i Hogager Kirke og Kirkegård, Graveren og Frode Madsen fortalte 

o Besøg i lokalområdets landbrug (Snap og Johan) 

o Maling af gylletank i Stendis hos tidligere landmand 
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o Inddrage håndboldklubben i skolens trivselsarbejde ved aftale om hjælpeinstruktør 

o Håndboldkaravanen (JHF og HGF) 

o Besøg hos lokal biavler - tværfagligt tema om honningbier 

o Besøg hos el-forretning 

o Naturskolen og skovlegepladsen (de er dygtige og kan noget andet end os) 

o GPS-løb, træklatring, bueskydning, teambuilding, fisk, jæger for en dag 

o Butikkerne til interview til uea 

o Tur til Skave Nedbrydning efter musikinstrumenter 

o Skave Maskinstation (beregninger på maskinerne) 

o Skave Maskinstation (UEA, hvor de fortæller om arbejdet på maskinstationen) 

o Samarbejde med Borbjerg Sparekasse (økonomi i matematik) 

o Open by Night - Owen å æ awten (koncert) 

o Besøg i Borbjerg og Hogager Kirker (undervisning med Asger) 

o Luciaoptog i seniorklubben og/eller kirken 

o Gymnastikopvisning (når det er i Skave Hallen)  

o Kartoffelavler (viden og praksis ved at stå på en kartoffeloptager) 

o Min Købmand, samarbejde i konkurrencen om længste guirlande. 

o Hvam Smede, Smedeværksted ifm. julestue 

o Besøg hos Lasses far, chinchillafarm, rundvisning og pelsning mm. 

Skolen besøger og deltager ude i lokalsamfundet 
 

o Holstebro kunstmuseum:  

o Afrikakunst 

o Henry Heerup 

o Skulpturer  

o Olsens Undrekammer 

o Holstebro Museum: 2. Verdenskrig 

o Skulptur-tur i Holstebro 

o Tur til Helligkilden ved Stubbergaard sø 

o Klosterruinen Stubber Kloster + Mosestien 

o Hjerl Hede: Middelalder, jernalder, stenalder, milebrænding, juletraditioner 

o Cykeltur til Borbjerg besøg i det lille lokalhistoriske museum 

o Tur rundt om Borbjerg Møllesø 

o Brandstationen, Falckstationen og Politistationen 
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o Besøg på Naturskolen i Thorsminde (overnatningstur) 

o Besøg på Spøttrup Borg (Middelalderborg, Urtehave, Polakkaserne) 

o Besøg på Frimærkemuseet og Det gamle Posthus i Holstebro  

o Besøg på Tange Elværk og museum 

o Besøg på Holstebro Børnebibliotek (UEA og bibliotekskendskab) 

o Sexpressen står for seksualundervisning (7. kl.)  

o Fodboldgolf og naturfitness i Borbjerg 

o Venølejr (og Venø Kirke - Kirsten Hulgaard fortæller) 

o 7. kl. besøg på Mejrup Skole i en 8. kl. 

o Kanotur på Karup å 

o Kommunale idrætsarrangementer:  

o 4. kl. aktivitetsdag 

o 5. kl. svømmedag og o-løbsdag 

o 6. kl. FRÆS-dag 

o 7. kl. Boldspilsdag 

o Besøg på Ausumgård, melormeproduktion og biogasanlæg 

o Besøg i dartklubben Holstebro 

o Besøg i Gråkjær Arena, rundvisning og matematik 

Revideret februar 2020 

 

 
 

 


