Forældrearrangeret hyttetur med inddragelse af ”åben skole”
Dette koncept går ud på, at forældrene i klasserne kan arrangere en hyttetur i 8.
klasse, der også inddrager et par skoledage, fx torsdag-søndag. Altså en slags
forældrearrangeret ”mini-lejrskole”.
Konceptet ”åben skole” giver mulighed for et tæt samarbejde mellem forældre og
skole. Det er forældrene, der står for arrangementer. Der kan trækkes på klassens
lærerteam, hvis skema og anden planlægning tillader det.
Følgende er gældende for projektet:
• Formålet er at understøtte både den faglige og den sociale trivsel i klassen. Og
at børn, forældre og lærere ser hinanden i andre sammenhænge end vanligt.
• Indholdet på undervisningsdagene kan være alt muligt, men det skal have et
vist fagligt indhold.
• Kontaktforældrene og klassens lærere taler sammen i april måned i 7. klasse
med henblik på at aftale om og, i fald alle ønsker projektet skal arrangeres,
hvornår i løbet af 8. klasse åben skole-hytteturen skal falde. Udover dialog om
tidspunktet (så det kan passes ind i lærernes planlægning af næste skoleår),
skal der være en dialog om det faglige indhold, så dette evt. også kan integreres
i planlægningen af undervisningen.
• Det behøver ikke være hele årgangen, der vælger at gennemføre åbenskolehytteturen. Det er altså den enkelte klasse, der beslutter om og hvornår.
• Dette koncept skal evalueres af Skolebestyrelsen én gang årligt med henblik på
eventuelle forbedringer.
• Økonomi: Turen betales af forældrene. Der kan søges om midler fra skolens
driftsbudget.
• Skolebestyrelsen afsætter, så vidt muligt, hvert år et beløb, som der kan søges
om midler fra
• Forældrene indsender et program for arrangementet til ledelsen og
skolebestyrelsen
• Der er god erfaring med, at elever og forældre i samarbejde bruger tid på at
”fundraise” i året op til turen (se ”Principper for indsamlinger”).
• Erfaringskatalog: Inspiration og idéer til indhold og program til turen, samt til
fundraisingen, kan fås enten ved at kontakte tidligere forældrearrangører og
eller ved at læse i vedhæftede bilag.

