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Formål
Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden. Det kan være lokalsamfundet,
musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeningerne, virksomheder eller bymuseet.
Skolerne skal åbne sig over for det omgivende samfund. Det skal skolen gøre ved at
arbejde sammen med lokale organisationer som for eksempel idrætsforeninger, musik- og
billedskoler eller ungdomsskolen.
Læs evt. mere
https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/den-aabne-skole

Målsætning
På Vissenbjerg Skole vil vi med den åbne skole og samarbejdet med det omgivende
samfund øge elevernes trivsel og motivation, styrke den faglige kvalitet og give eleverne et
kendskab til samfundet. Den åbne skole viser vores elever en klar sammenhæng mellem
teori og praksis og gør fagene anvendelsesorienterede. Det skal være med til at skabe
sammenhængskraft i lokalsamfundet og gør vores elever mere livsduelige.
Samarbejdet skal være med til, at klæde eleverne på til deres valg af ungdomsuddannelse
og job.
På Vissenbjerg Skole vil vi derfor:
 Inddrage elevernes motivation og interesser i tilrettelæggelsen af samarbejdet med
lokalsamfundet.
 Både inddrage samarbejdet i forbindelse med fagenes mål, elevernes almene
dannelse, men også i forbindelse med den understøttende undervisning.
 Udvikle samarbejder med musik-, kunst- og kulturskoler, der kan være med til at
inspirere eleverne til at udfolde deres musikalske og kunstneriske interesser.
 Udvikle samarbejder med lokale idrætsforeninger, der kan give eleverne en indsigt i
variationen af idrætsgrene, kan motivere dem for at dyrke idræt og lyst til at deltage
i det lokale idrætsliv.
 Samarbejde med ungdomsskolen om at give eleverne mulighed for et alternativt
uddannelsestilbud, når det er til gavn for deres læring og motivation.
 Tilstræbe at samarbejdet med erhvervslivet styrker elevernes evne til innovation og
iværksætteri samt deres uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.
 For at styrke muligheden for at personer udefra kan deltage i undervisningen og
bidrage med særlige kompetencer og viden, opretter skolen et katalog af eksterne
aktører. En slags bank af folk, der har interesse for at deltage i undervisningen.
 Tilstræbe at inddrage forældre i planlægning og gennemførelse af aktiviteter knyttet
til den åbne skole.



Organisere aktiviteterne i samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund
efter klare aftaler, ansvarsfordeling og med en høj sikkerhed for alle elever.

