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Principper for den åbne skole, samarbejdet med foreninger og
virksomheder og kommunens kultur‐ og fritidsinstitutioner.
Baggrund
Med reformen af folkeskolen skal alle skoler arbejde med begrebet åben skole. I loven er det op til
skolelederen at organisere dette arbejde. Med disse principper ønsker skolebestyrelsen at give
retning til de ledelsesmæssige beslutninger om åben skole og arbejdet i den åbne skole.
Den åbne skole skal tilføre skolen andre kompetencer, som ligger udover de eksisterende i den faste
personalegruppe. Dette sker med henblik på at styrke elevernes læring og trivsel. Den åbne skole
kan både være en del af den fagdelte undervisning og den understøttende undervisning.
Den åbne skole skal:
• bidrage til at øge variationen i den længere skoledag
• udvælges og udformes så den gavner elevernes læring, motivation og trivsel
• bidrage til at skabe sammenhængskraft mellem skolen og lokalsamfundet
• øge elevernes kendskab til erhvervsuddannelser
• bidrage til, at børnene stifter bekendtskab med og får interesse for det lokale idræts-, foreningsog kulturliv
• vise muligheder og pirre nysgerrighed
• give mulighed for at dyrke talenter og interesser
Samarbejdet mellem skolen og lokalsamfundets institutioner og organisationer skal leve op til
folkeskolens formål og mål for fagene (fælles mål). Som hovedregel er der mindst en fastansat med
i aktiviteter under åben skole. Hvis denne regel skal fraviges er det skolens ledelse, der tager
beslutningen, og der skal indgås en partnerskabskontrakt.
Albertslund kommunes kommunalbestyrelse har besluttet:
• Alle skoler indgår partnerskabsaftaler med Musikskolen og Ungecenteret med fokus på en
udbygning af samarbejdet.
• Skolernes bestyrelser udarbejder principper for samarbejdet med kommunens kultur- og
fritidsinstitutioner og sikrer, at forældre orienteres om skolens principper for at være en åben
skole.
• Skolernes bestyrelser udarbejder principper for samarbejde med foreninger og virksomheder.
• Der oprettes en fælles kompetencebank/netværk understøttet af Afdelingen for Skoler &
Uddannelse, hvor det gøres let for foreninger, institutioner og virksomheder at stille deres tilbud
til rådighed.

Praktisk info:
Afdelingen for Skoler og Uddannelse har udformet en partnerskabskontrakt som anvendes.
Partnerskabskontrakten er en del af den åbne skolekompetencebankens kvalitetsvurdering, når
aktører indtræder på den åbne skoles læringsarena. Kommunens åben skole site understøttes af
Skoler og Uddannelse og skolelederen kan vælge at lade den første kontakt til skolen ske
herigennem.
Skolerne administrerer selv henvendelser til og fra omverden med udgangspunkt i ovenstående
kvalitetsvurdering og lovkrav om børneattest.
Egne partnerskabsaftaler kan evt. evalueres og indsendes som en aktivitet til afdelingen for Skoler
og Uddannelse, den åbne skole – kompetencebanken, så kommunens andre skoler også kan blive
beriget af gode læringsforløb.
Den åbne skole – Kompetencebanken eksisterer i form af tilbud fra de mange uformelle
læringsmiljøer i Albertslund og omegn.
Kompetencebanken tilgås på følgende adresse: www.aabenskole.albertslund.dk

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 13. februar 2017.

