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Princip for Åben Skole 

Formål 

I folkeskolereformen indføres begrebet ”Åben Skole”. 
Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og ”omverdenen” kan videreudvikles og 
være med til at uddanne og udvikle aktive og samfundsbevidste medborgere. 
Eleverne skal ud af klasserummet, og de skal møde omverdenen gennem besøg både ude og på 
skolen. 
 
Arbejdet med ” Åben Skole” er ud fra tre retningsgivende værdier: Læring, trivsel samt sundhed. 
 
Formålet med princippet er: 
 

 at støtte og udbygge samarbejdet mellem Birkerød Skole og foreninger, kulturinstitutioner, 

erhvervslivet, offentlige instanser, uddannelses- og forskningsinstitutioner etc. 

 at sikre at samarbejdet giver eleverne på Birkerød Skole mulighed for et givende, aktivt, 

sundt og meningsfuldt læringsliv, hvor nysgerrighed, dannelse og respekt for andre skal 

gøre vores elever til deltagere i en stadig mere globaliseret verden 

 at samarbejdet med erhvervslivet, iværksættermiljøer, forsknings- og videnskabs- 

institutioner skal styrke elevernes evne til innovation og iværksætteri samt deres viden om 

erhverv, uddannelse og arbejdsmarkedsorientering. 

 at samarbejdet kan give mulighed for at åbne op for spændende og givende 

praktikmuligheder for skolens ældste klasser. 

 

Planlægning og gennemførelse 

Følgende skal iagttages: 

 ”Åben Skole” er et fokusområde i skolens udviklingsplan, herunder at retningslinjer for det 

konkrete arbejde udarbejdes 

 Samarbejde med det omgivende lokalsamfund og verden er en del af skolens opsøgende 

arbejde og skal være med til at støtte og fremme arbejdet 

 Årgangsteam samarbejder på tværs af fagene omkring at udvikle og inddrage den åbne 

skole som en del af elevernes læring. Det skal være tydeligt beskrevet i årsplaner samt 

læringsmål 

 Bestyrelsen formidler samarbejdet med skolens forældre for at skabe kontakt til mulighed 

for samarbejde med foreninger, kulturinstitutioner, erhvervslivet, offentlige instanser, 

uddannelses- og forskningsinstitutioner etc. 
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 Skolen skal skabe rammer for skoledagens organisering på en måde, så ” Åben Skole” er 

en mulighed og en del af undervisningen. 

 Ledelsen skal systematisk opsamle viden samt viden dele indhold, samarbejdsformer samt 

organisering man med fordel kan benytte i planlægning og udførelsen af åben skole. 
 
 

Evaluering og opfølgning 

Følgende skal iagttages: 

 Skolens ledelse følger op samt evaluerer arbejdet med skolens årgangsteam løbende 

 Skolens ledelse evaluerer på skoledagens organisering samt muligheder en gang om året. 

 Bestyrelsen følger op samt evaluerer skolens planer for åben skole. 
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