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Princip 13 - Åben Skole 

 

Princippet: 
Skolens aktiviteter skal åbne sig op for det omgivende samfund i form af indgåelse af samarbejder med 
lokalsamfundet så elever får kendskab til foreningsliv, erhvervsliv, museer og kultur og derigennem bidrager 
til opfyldelsen af folkeskolens formål. 

 
 

Idégrundlaget for princippet:  

Princippet tager udgangspunkt i skolens målsætning og folkeskoleloven: 

 
Det er Søndersøskolens mål at: 
 

SKABE LYST OG KUNNEN TIL AT LÆRE  

OG UDVIKLE SIG GENNEM HELE LIVET. 

 
Folkeskolelovens §3 stk. 4 -5 samt § 33 stk 9 

§3 Stk. 4. 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. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål 
og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet. 

§3 Stk. 5. Som led i de i stk. 4 nævnte samarbejder kan skolens leder beslutte, at personer, der ikke er ansat 
ved kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag og 
obligatoriske emner og understøttende undervisning. 

§33 Stk. 9. Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder tillade, at en elev i begrænset 
omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet 
musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening. 

 

Princippet i praksis: 
For at sikre at alle elever på Søndersøskolen oplever Åben Skole arrangementer, som en integreret del af 
undervisningen, tilstræbes det at: 
• Der på alle klassetrin og i alle klasser skal være mindst to Åben Skole aktiviteter per år 

• Åben Skole aktiviteter vælges inden for de fire områder: 
• Foreningslivet lokalt 
• Erhvervslivet – både privat og offentligt 
• Samfundet før og nu 
• Praktisk/musiske aktiviteter 

• Åben Skole aktiviteter skal fremgå af årsplanen og angive i hvilke fag de inddrages i og hvilke faglige mål 
de knyttes til 

• Åben skole aktiviteter kan foregå på klasse -, årgangs-, afdelings- eller skoleniveau 

• Der afsættes budget til Åben Skole aktiviteter 

• Lærerne sørger for med Åben Skole aktiviteter i årsplanen, at synliggøre hvor forældre og deres netværk 

kan byde ind med ekspertviden eller lignende i relation til temaer i årsplanen 
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• Kontaktforældrene støttet af skolebestyrelsen engagerer forældrene og deres netværk til at byde ind 

med ekspertviden eller lignende i relation til temaer i årsplanen. Dette sker på årets første forældremøde. 

• Medarbejderne, lærer og pædagoger udarbejder et idékatalog til Åben Skole aktiviteter 

på skolen/afdelingen/årgangen/klassen. Udarbejdes på afdelingsniveau 

• Åben Skole aktiviteter skal så vidt muligt udbydes til hele årgangen/afdelingen og ikke kun den enkelte 

klasse 

• Skolelederen sørger for indhentning af børneattester, når udefrakommende har undervisningsopgaver i 

en længere periode, men ikke for enkeltstående aktiviteter, hvor læreren er en del af undervisningen 

• Det er skolelederen, der beslutter om en elev i et mindre omfang kan opfylde sin 

undervisningsforpligtelse med musikundervisning i en kommunal musikskole eller eliteudøvelse i en 

sportsklub. Omfanget for fritagelse svarer til undervisningen i valgfag. 

 

Resultatet af princippet i praksis:  
Alle børn og unge på Søndersøskolen oplever at Åben Skole aktiviteter inddrages til flere fagområder. 

 
 
 


