Bilagssamling til sagsfremstilling om Åben Skole.
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BILAG 1.
Opsamling fra kulturledere og kulturlederfokusgruppe vedr. Åben Skole

A. Overordnede spørgsmål:

1. Hvordan bliver Åben Skole
operationelt for jer?

-

-

-

2. Hvad skal der til for at
Åben Skole bliver en
succes?

-

-

En del kulturinstitutioner har siden folkeskolereformen
arbejdet meget med at udvikle nye forløb, men vil pt.
primært satse på at udbyde ”hyldevarer” pga. ressourcer.
Det er vigtigt at både skoler og kulturinstitutioner reelt
anvender samme platform ift. kommunikation omkring
tilbud.
En model som Ishøj Kulturpakke
https://www.ishojkulturskole.dk/kulturpakken ville være
meget operationel. Den indeholder bl.a. kanonforløb og
faste rammer for et samarbejde mellem kulturinstitution og
skole, herunder obligatorisk forberedende kursus på
kulturinstitutionen for læreren.
Politisk fokus og prioritering
Klar definition af Åben Skole-begrebet
Gensidig forpligtethed omkring samarbejde og udvikling på
tværs
En strategi, der opdeles i forskellige faser og udviklingsmål,
vi skal ikke kunne alt fra starten.
Skolerne skal prioritere samarbejdet på lederniveau, og
dette kræver bl.a. at der afsættes medarbejderressourcer
til det.
Gensidig indsigt i skema, planlægning, årsplaner mv.
Flere ressourcer

B. Konkrete temaer:

1. Transport - forslag om
pulje til transport for
skoler og evt. udbydere
vedr. mobile tilbud

-

-

2. Åben Skole-kanon / faste
forløb for konkrete
klassetrin (eller 0.-3.

-

Transportpulje til skoler kan være fint, da det kan betyde, at
skolerne har mulighed for at bruge deres midler til længere
og dyrere forløb på kulturinstitutionerne – eller at de i det
hele taget kommer afsted.
De fleste institutioner tilbyder allerede decentrale/mobile
tilbud og nogle har udelukkende decentrale tilbud.

Kanonforløb vil være en god ide, det er forpligtende for
begge parter, og skaber et bedre fokus for
kulturinstitutionerne.
Alternativt: I stedet for at en institution skal lave forløb til
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klasse, 3.-6. kl. 7.-9. kl.) pulje til udvikling af tilbud

-

3. Organisering

-

4. Kompetenceudvikling af
lærere og udbydere indkøb af undervisning,
kurser, gratis studiedage
under nationalt netværk
for skoletjenester mv.

-

-

På musikskolen kan det være nødvendigt at ansætte
medarbejdere med andre kompetencer end hidtil, da
lærerne pt. primært laver eneundervisning og ikke
klasserumsundervisning.
Det er vigtigt med en kontaktperson på skolerne, som har
tid til samarbejdet.
Særligt på billedkunst- og musikområdet vil det være meget
relevant at arbejde med fælles kompetenceudvikling af de
fagprofessionelle og lærerne, som deltager på kurser
sammen.
Kommunikation og forpligtende samarbejde går dog forud
for kompetenceudvikling

-

Fastholdelse af halvårlige netværksmøder anbefales, idet
møderne styrker samarbejdet på tværs af skoler og
institutioner. Kræver dog gensidig forpligtethed i forhold til
deltagelse og bred repræsentation.

-

Det er nødvendigt, at der afsættes midler til at indkøbe
tilbud enten fra skolernes side eller fra centralt hold.
Kulturinstitutionerne bør kompenseres for Åben Skole
tilbuddene. Hvis kulturinstitutionerne ikke kan
kompenseres, kræver det en politisk stillingtagen til, hvad
de i så fald må skære fra ift. øvrige kerneopgaver.
Det vil utvivlsomt gøre tilbud mere attraktive, såfremt der
ikke er bookingpris på (fordi kulturinstitutionerne
kompenseres af puljen i stedet for).

5. Tværgående
netværksmøder/seminarer

6. Skolernes
anvendelse/indkøb af
tilbud - pulje til skolernes
indkøb af
betalingstilbud/alternativt
til at gøre tilbud gratis

alle 4. klasser i kommunen kan man evt. forestille sig at
institutionen rykker ind på skolen og leverer forløb til alle
klasser. På den måde bliver institutionen en naturlig del af
skolens hverdag f.eks. i et helt skoleår eller en institution
kan lave forløb til et antal skoler et år og andre skoler
næste år.
En tværgående pulje til udvikling af tilbud vil styrke
udvikling af meningsfulde og behovsorienterede tilbud.

-

-

C: Andre input:
Formidling

Skolen i Virkeligheden bør revurderes som portal. Den fungerer ikke
optimalt og er for fastlåst i sin struktur. Alternativt skal sikres langt
større kendskab, benyttelse og smidighed – begge veje.
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BILAG 2.
Spørgsmål vedr. Åben Skole – Skoleledere fokusgruppe.
A. Overordnede spørgsmål:

1. 1. Hvordan oplever I Åben Skole udmøntes
på jeres skole?
2. 2. Her I forslag til at Åben Skole bliver
endnu bedre på jeres skole?
B. Konkrete temaer:
I skitsen til strategien foreslår vi at der skal
arbejdes med følgende temaer. Er der
nogle, der er særligt interessante eller
udfordrende for jer, og hvorfor?:
3. Transport – forslag om pulje til transport
for skoler og evt. udbydere vedr. mobile
tilbud
4. Åben Skole-kanon / faste forløb for
konkrete klassetrin (eller 0.-3. klasse, 3.-6.
kl. 7.-9. kl.) - pulje til udvikling af tilbud

5. Organisering - evt. ændret
medarbejderstab på kulturinstitutionerne
6. Kompetenceudvikling af lærere og
udbydere - indkøb af undervisning, kurser,
gratis studiedage under nationalt netværk
for skoletjenester mv.
7. Tværgående netværksmøder/seminarer
8. Skolernes anvendelse/indkøb af tilbud pulje til skolernes indkøb af
betalingstilbud/alternativt til at gøre tilbud
gratis

C. Andre input?




Både - og!
Helt eller delvist tilskud til transport.
Skal ikke gives hvis der er god offentlig
transport mulighed!
 Ikke obligatorisk kanon
 Perspektivere de ”fyrtårne” som allerede
lyser!
 Obligatoriske timeløse fag (SEX, Færdsel
innovation m.m.)
 Tidsbegrænsede tema tilbud for bestemte
målgrupper
 Stor ros til de arbejde der allerede gøres,
oplever generelt medarbejdere som
engagerede og dygtige.
 Måske mere tid til at udvikle tilbuddene
sammen. Altså lærere og Kulturinst.
 Ser skal sikres at begge parter har tid og
ressourcer til samarbejdet, ellers lykkedes
det ikke.
 Som Link Lidt Lettere
 Årlige møder/konferencer
Ja selvfølgelig!

Tilfør nye midler til samarbejdet.

Er der andre ting, der er vigtige at få med om Åben
Skole samarbejdet?
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BILAG 3.
Skolebestyrelser.
Dette dokument er en sammenskrivning af spørgeskemaer som har været udsendt til skolebestyrelserne i Køge
Kommune, samt et fokusgruppemøde for skolebestyrelser afholdt på Rådhuset d. 16. maj

A. Overordnede spørgsmål:
1. Hvordan oplever I Åben
Skole udmøntes på jeres
skole?









2. Her I forslag til at Åben
Skole bliver endnu bedre
på jeres skole?







Godt og varieret udbud – der er mange aktiviteter
Åben Skole understøtter de ”fyrtårne” som vi har kørende
Svært at samarbejde med lokale virksomheder
Fragmenteret og som et uudnyttet potentiale. Vi vil gerne,
men har været udfordret af virkeligheden.
Da Åben Skole aktiviteter ofte helt naturligt strækker sig
over mere end en lektion eller to, medfører aktiviteterne
ofte vikardækning for klasser, som skulle have haft de
lærere og pædagoger, som er optaget af åben skoleaktiviteterne.
På nogle årgange er der ligeledes så mange tilbud, at det til
tider kan gå ud over den kontinuitet, som eleverne har et
ønske om at opleve i den daglige undervisning på skolen.
Ressourcer til at lærerne kan udvikle og samarbejde med
f.eks. Kulturinstitutionerne
Både elever og lærerne skal samarbejde med f.eks.
kulturinstitutionerne
Åbne op for at initiativ til Åben Skole-ting kan komme fra
andre steder end fra skolen selv. Forældreinddragelse,
lokalt erhvervsliv og gennem samarbejde på tværs af skoler
og uddannelsesinstitutioner.
Eleverne skal høres og inddrages i udvælgelsen af Åben
Skole tilbud.

B. Konkrete temaer:
I skitsen til strategien foreslår vi at der skal arbejdes med følgende temaer. Er der nogle, der er
særligt interessante eller udfordrende for jer, og hvorfor?:
3. Transport – forslag om
God ide, sådan en pulje ville vi gerne søge. Men der er også brug for
pulje til transport for
ressourcer til lærerne så de kan samarbejde med aktører uden for
skoler og evt. udbydere
huset.
vedr. mobile tilbud
4.
 Både Og. En kanon kan hjælpe til at rammesætte forløb for
5. Åben Skole-kanon / faste
både skoler og aktører, men vi ønsker bestemt ikke en
forløb for konkrete
meget detaljeret kanon, som kan komme til at virke
klassetrin (eller 0.-3.
snærende.
klasse, 3.-6. kl. 7.-9. kl.)  Det kan måske godt noget. Hvis en skole har haft succes
pulje til udvikling af
med noget, så ville det være fedt, at andre kan
tilbud
lære/udnytte det.
6. Organisering - evt.
ændret medarbejderstab
på kulturinstitutionerne

Det tror vi ikke!
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7. Kompetenceudvikling af
lærere og udbydere indkøb af undervisning,
kurser, gratis studiedage
under nationalt netværk
for skoletjenester mv.
8. Tværgående
netværksmøder/seminar
er

9. Skolernes
anvendelse/indkøb af
tilbud - pulje til skolernes
indkøb af
betalingstilbud/alternati
vt til at gøre tilbud gratis
C. Andre input?
Er der andre ting, der er vigtige
at få med om Åben Skole
samarbejdet?

Ja – men tænker at dette kræver en noget anden tilførsel af penge
end i dag. Men også her ville et samarbejde mellem skolerne være
en fordel.

Der kan være styrke i størrelse: hvis man er flere skoler der går
sammen, så kan det måske åbne døre til muligheder/tilbud der ikke
er realistiske for den enkelte (mindre) skole.

Godt men ikke nødvendigvis vigtigt. Det vigtigste er
sammenhængen med det arbejde der foregår på skolen. Al Åben
skole skal give værdi i.f.t. elevernes læring og trivsel.











Vi ville helst have mødtes med hele udvalget
(fokusgruppen)
Denne proces virker meget forceret, og vi føler ikke at blive
taget helt alvorligt
Vi vil ikke have en strategi, hvis der ikke følger nye midler
med. Der skal være nye penge!
Vi har haft for kort frist til dette arbejde, det indsamlede
materiale bliver næppe repræsentativt.
Vi vil gerne have et bud på skoleudvalgets vision for
skolerne i Køge
Der er helt klart fag hvor det falder lærerne mere naturligt
at inddrage eksterne samarbejdspartnere end andre. Fag
som musik og idræt har vi sådan set gode erfaringer med,
men oplever egentlig at det også kommer meget an på den
enkelte lærers indstilling og netværk.
Et bedre samarbejde og udveksling af erfaring mellem
skolerne vil være en stor fordel.
De tre største udfordringer i forbindelse med Åben Skole
tilbud er økonomi til vikarer, økonomi i forbindelse med
transport og ’instruktører’, samt tid til at lærere og
pædagoger kan udvikle tilbuddene. Særligt tiden til at
udvikle, evaluere og videreudvikle tilbuddene er en
afgørende faktor.
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BILAG 4.
Opmærksomhedspunkter fra Skolen I Virkeligheden ambassadørernes netværksmøde d. 7.
maj 2018.
Til stede: 10 SIV ambassadører/lærere samt Christiane Kirkegård Borup og John Khan, begge fra
Skoleafdelingen
Generelle opmærksomhedspunkter


















Årsplanlægning er så vigtigt! Der skal meldes ud inden sommerferien. Det er ikke fordi folk ikke vil
Åben Skole.
Større samarbejde med idrætsforeninger. (Gentofte kommune – eksemplarisk).
Vi er rigtig gode til oplevelserne (enkeltstående forløb) – det er ikke nemt med forløbene.
Det er svært at få aktørerne i spil. Der skal gives midler og mødetid til at udvikle samarbejdet.
I forbindelse med f.eks. en sportsturnering er det lidt nemmere, at få foreningerne i spil.
Virksomheder – didaktikken skal på plads. Det skal der sættes ressourcer af til.
Erhvervslivet er svært at få inddraget. Dårlige erfaringer kan være en hæmsko. Hvis man skal den til
livs, så skal det være i et eller andet forløb. Det er en udfordring at vi mangler tid.
Bibliotekerne vil gerne vide hvorfor deres tilbud ikke bliver brugt. Bibliotekerne kunne godt blive
bedre til at komme ud på lærerværelserne.
Valgfagene på skolerne er gode til længerevarende forløb.
Arbejdstiden er et benspænd for alle, forberedelsen er for kort.
SIV (skolenivirkeligheden.dk) er et benspænd. Vi skal kontakte udbyder via kontaktformular, men
det er meget lettere bare at ringe.
IDE: Kontaktannonce – at lærerne kunne byde ind med det de mangler, og så kan udbydere melde
sig på.
Forløb smitter – hvordan får vi delt vores gode forløb med hinanden?
Hellere kalde samarbejdet for Åben Skole end skolenivirkeligheden (SIV)
Samarbejdet med foreningerne er svært!
Samarbejdet med virksomhederne er meget svært for den enkelte skole – kommunen må meget
gerne hjælpe til.
Skematekniske problemer burde kunne løses på en smartere måde.

Kommentarer vedrørende SIV ambassadørernes rolle på den enkelte skole:





Der er meget lidt tid til at løse opgaven.
Det er fedt at være ambassadør – vi vil gerne have mere tid til det.
Hvad og hvordan – præcisering – hvem forventer vi formidler det.
Tiden er et problem der er ikke tid til at få sendt info ud til kollegaerne. Computersystemerne er et
benspænd. Der kommer tilbud ind på e-mail, som så skal gemmes/kopieres over til de relevante
lærere/klasser i Intra - det tager tid!
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BILAG 5.
Stikord fra møde med repræsentanter fra Fælleselevrådet d. 15/5
Hvad er Åben skole?(spørger skoleafdelingen) – Vi vidste ikke, at der var noget der hed Åben
Skole (svarer eleverne).
Eksempler på oplevelser eleverne kan huske de har haft i skolen:
-

Besøg for enkelte elever EUC
Sygehusprojekt – samarbejde om bygningen af Sygehuset
Faglige dage i Tivoli (fysik og matematik) – opgaver og forlystelser (enkeltstående
event)
Besøg på Campus Køge – kontoruddannelse
Iværksættermessen
Basket-, håndbold- og fodboldforening på besøg – til sportsklassen
Et enkelt eksempel på forældreinddragelse
På FilmX som inspiration til Filmfestival
Cykeltur til atletikstadion
Undersøgelser i skoven i forbindelse med biologi
Tur til Køge bibliotek med Booktalks.
Tur i teateret/biografen i forbindelse med læsning af en bog
Skovbo naturskole primært 0.-2-kl.
Tur til konservatoriet med musik
3 dage på musikskolen
Af og til kommer der nogen på skolen underviser og spille musik

Opmærksomhedspunkter som nævnes på mødet:












Der gives udtryk for, at der er større sammenhæng ved længere forløb
Selvtransport (for eleverne) inden for kommunens grænser er OK, ”Vi har
ungdomskort”
Der er noget specielt ved at komme ud af skolen. Det giver en mere autentisk
oplevelse.
Skolen kan være ”åben” på en anden måde – elevhaver, dyrehold
Det lyder fortsat som om, at der er behov for at få lave en klar kommunal definition.
Eleverne oplever at niveauet for åben skole er rigtig fint.
Er der nogen fag hvor det er svært ved åben skole. Tysk, matematik, fysik
Der er ikke en oplevelse af at nærmiljøet bruges.
Kan vi lave en gruppe til tysklærerne, hvor de kan sparre.
Arbejd med: lokalområde, virksomheder, forældrene
Kulturtilbud – for, med og af børn.

Ref. Christiane & John - Skoleafdelingen
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BILAG 6.
Opsamling fra workshop med foreninger om Åben Skole på dialogmøde 25.05.18
De vigtigste pointer ift. spørgsmålet:
Hvad skal der til for at I som forening kan samarbejde med skolerne omkring Åben Skole?

1. Økonomi – pulje til Åben
Skoleprojekter

-

2. Rammer for afvikling

-

-

-

3. Organisering og
koordinering

-

-

Foreningerne kan ikke udvikle og afvikle disse tilbud uden at blive
kompenseret økonomisk.
Der er behov for en pulje som foreninger og skoler kan søge i
fællesskab med midler til løn, transport, rekvisitter og evt.
vikardækning på skolerne.
For en del foreninger gælder det, at deres
trænere/instruktører/ledere er på arbejde i løbet af skoletiden og
således ikke har mulighed for at deltage i Åben Skole-forløb i
dagtimerne. Det betyder, at der skal ske frikøb af trænere/ledere.
Hvis dette ikke kan ske, kan aktiviteterne først afvikles efter kl. 17.
En træner eller instruktør kan ikke erstatte en lærer, og det må
ikke opfattes som en fritime for læreren – det er lærerne, som har
erfaringen og kompetencerne til den pædagogiske håndtering af
eleverne, og derfor skal læreren være tilstede.
Aktiviteten skal kunne afvikles i det rette miljø, enten på skolen
eller i foreningen. De rigtige faciliteter/rammer skal være tilstede
for at give eleverne en spændende og autentisk oplevelse.
Det kan være svært at komme ind på skolerne pga. skemateknik. I
andre kommuner er der f.eks. en fast ugentlig dag, som er fleksibel
ift. indhold, det kunne afprøves i Køge.
Det er en udfordring at engagere eleverne især i de større klasser –
en løsning kunne være fx at lave en Åben Skole-uge for alle/flere
skoler, hvor eleverne så havde mulighed for at vælge de
forløb/tilbud, som de faktisk interesserer sig for
Kommunen skal have en koordinator ift. Åben Skoleforløb, som
kan være bindeled mellem foreninger og skoler. Koordinatoren
skal hjælpe med klare rammer for samarbejdet, herunder
forventningsafstemning, rammer og retning for samarbejdet mv.
Revitalisering af formidlingsindsats på hjemmeside/portal
Tilgængelige oplysninger omkring kontaktpersoner på skoler

4. Møder og udvikling på
tværs

-

Der skal være mulighed for at mødes på tværs, så foreninger og
skoler kan drøfte muligheder, behov og ønsker, og så der kan
udvikles tilbud, som både foreninger og skoler får noget ud af.

5. Tid og ressourcer

-

Både skoler og foreninger skal afsætte tid og ressourcer til
samarbejdet. For foreningerne kan dette dog ændre sig fra år til år,
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så ressourcerne her er ikke stabile. For en lille forening kan det
være en meget stor ekstra arbejdsbyrde at indgå i Åben Skole
samarbejder.
5. Relevans

-

Generelt har mange foreninger brug for afklaring af, hvorfor det er
relevant for dem at deltage i Åben Skole. Hvorfor skal de indgå i
Åben Skole-samarbejder, som er noget nyt og meget tidskrævende
og kaster mere arbejde af sig? Hvor er deres gulerod?
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BILAG 7.
Opsamling på Open Space processer til Link Lidt Lettere d. 24/5 18.
Konference om åben skole arrangeret af Skoleafdelingen, for lærere, skoleledere, forvaltningsfolk og
repræsentanter fra kulturinstitutionerne og foreningsfolk Som en del at konferencen blev deltagerne bedt
om at byde ind med tanker og ideer omkring Åben Skole, i en Open Space proces. Hver gruppe skulle lave
en kort skriftlig tilbagemelding. Dette er en oversigt over tilbagemeldingerne fra grupperne.

Køge Åben Skole Kanon, pointer fra diskussion:





Alle interessenter udtrykker villighed til at samarbejde
Kulturinst. skal kunne komme til skolerne med forløb
Gensidige forpligtelser mellem kulturinst./skoler om at beskæftige sig med x antal projekter på de
forskellige trin i skolerne (indskoling, mellemtrin, udskoling)
Åbent spørgsmål hvem der skal definere elementerne i en kanon:
o Hvilke ting i Køge er så vigtige at alle elever skal haver kendskab til dem? Borgring, KØS,
Museet m.m.?
o Bekymring fra en skole om en kanon vil være ”låst” i forløb - og begrænse læreres
metodefrihed!
o Hvordan kan Køge kommune understøtte den udgift der er for både kulturinst. og skoler i
forbindelse med samarbejde?

Køge Åben Skole Kanon, konkrete forslag:





Arbejdsgruppe med tovholder/ambassadør betalt af central pulje, til udarbejdelse af kanon
Afdække behov/lyst/interesser hos skolerne. Hvad rør sig i undervisningen?
Afklare en økonomiske udfordring.
Afklare transportudfordringer for skoler til kulturinst. og omvendt.

Økonomi til samarbejde mellem f.eks. musikskolen, ungdomsskolen & foreninger, pointer fra diskussion:







Ekstra midler skal tilføres
Midler kan flyttes fra en ramme til en anden
Vi kan alt – men det afhænger af de ressourcer vi bliver tildelt
Beslutninger hos forvaltningerne ift. prioriteringer
Rammerne skal passe til muligheder og forventninger
Den politiske prioritering er også vigtig i rekrutteringsøjemed (arbejdskraft)

Slå rødder i Køge, pointer fra diskussion:



Kulturkanon med unikke Køge ting – man skal vide at man er en del af en kæde (fortid, nutid,
fremtid)
Problem med undervisere/lærere der ikke er lokale med lokalkendskab, hvordan får de veiden om
mulighederne?
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Slå rødder i Køge, konkrete forslag:



Forslag om et Køge År! Vi har haft Køge læser, Alletiders Køge osv. med åbne tilbud
Kunne man kreere et år ala Middelalderåret, med en vifte af fællesskab og fælles oplevelser. Og
samtidig stå sammen om noget stort.

Billedkunst i længerevarende tværfaglige forløb, pointer fra diskussion:




Det er vigtigt at der afsættes tid til dialog mellem partnerne
Det mobile læringsrum inddrages -> besøg hinanden
Der er et stort ønske fra lærerne om at indgå i tværfaglige samarbejder for alle klassetrin og fag

Billedkunst i længerevarende tværfaglige forløb, konkrete forslag:



Vigtigt at lave/udvikle realistiske forløb
Organisatorisk skal der støttes op om ”hverdagen”

Hvordan får vi naturkloge børn i Køge/Natur i alle fag, pointer fra diskussion:



Kanon eller ej???
Et forpligtende samarbejde, hvor f.eks. årgange skal ud på forløb som er forankret i nærområderne

Hvordan får vi naturkloge børn i Køge/Natur i alle fag, konkrete forslag




Styrk skolenivirkeligheden.dk
Lav en kanon for mellemtrinet
Hav en stærk vision for børn & natur i Køge

Transportudfordringer – praktisk og økonomisk:



Ønske om en fælles busordning, som kunne bookes efter et kvotesystem
Køb en bus!

Hvad er vores fælles behov, pointer fra diskussion:






Behov for styrket kommunikation mellem skoler og udbydere
Præsentere hvad og hvornår
Børnene skal ud og bruge krop og hover
Uformelle læringsmiljøer
Ikke knytte læringsmål til – læreren kan fint selv omsætte

Hvad er vores fælles behov, konkrete forslag:





Glem læringsmål i de tilbud som f.eks. kulturinst. laver
Hav fokus på kommunikationsaktiviteter mellem skoler og udbydere
Sikre gensidig forpligtigelse til at deltage
Fokus på tilbud uden for skolen
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