Principper for Åben skole
Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden. Det være sig lokalsamfundet, musikskoler, erhvervsliv, idrætsforeninger, NGO’er, virksomheder, kulturliv etc. Tiltag under
åben skole kan fx bestå i besøg på museer, kommunale tilbud, virksomheder og naturområder
– eller besøg i undervisningen fra erhvervslivet eller af forældre med relevant viden.
Den åbne skole skal:





Supplere og understøtte med skolens virksomhed og værdigrundlag.
Vise muligheder og understøtte elevers nysgerrighed.
Give elever selvtillid og mulighed for at finde frem til det, de er gode til.
Give mulighed for at dyrke talenter og interesser.

Formål
Åben skole har til formål at styrke elevernes demokratiske dannelse og livsduelighed gennem
mødet med verdenen uden for skolen og med menneskers forskellighed. Åben skole har også
til formål at skabe et fleksibelt læringsmiljø, så eleverne får de bedste forudsætninger for at nå
deres læringsmål.
Åben skole skal tilføre Lergravsparkens Skole kompetencer, som ikke findes i den faste personalegruppe, samt skabe synergi mellem skole og omverden. Det er målet at give eleverne
viden om lokalsamfundet og styrke deres læring og trivsel ved at koble teori og praksis i anvendelsesorienteret læring.

Principper
Åben Skole kan ske inden for den enkelte klasse, på tværs af årgange eller på tværs af klassetrin.
Åben skole kan både være en del af den fagdelte undervisning og den understøttende undervisning.
Mindst én fastansat medarbejder deltager i aktiviteter under åben skole. Skoleledelsen kan
dog beslutte at fravige denne regel hvis det findes formålstjenesteligt for eleverne.
Hvis klasser/hold af forskellige grunde er vanskelige at tage med ud af skolens rammer, må
dette søges løst fx via alternativ organisering af elevgruppen eller ved brug af ekstra personaleressourcer.
Der er udpeget åben skole-ambassadører fra ledelsen og undervisningspersonalet, som kan
opdyrke og vedligeholde netværk og relationer uden for skolen.
Det tilstræbes, at der opbygges et idékatalog, og at der løbende finder erfaringsudveksling
sted til gavn for undervisningspersonalets arbejde med åben skole.
Skolen og lærerne efterlyser hos forældrene når der er bestemte ressourcer de kunne tænke sig
at inddrage i undervisningen.
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