Rammer for Åben Skole Strategi
Format:
Der udarbejdes et strategipapir med beskrivelse af formål, vision/mission, pejlemærker og konkrete
indsatser.
Strategien suppleres af en økonomioversigt ift. budget på indsatserne og videreudvikles med handleplan
mv.

Definition af Åben Skole i Køge Kommune:
Køge Kommunes skoler skal fremme den enkelte elevs alsidige udvikling og give eleven mulighed for
udfolde sit fulde potentiale. Den Åbne Skole skal medvirke til, at skoledagen bliver spændende, varieret og
autentisk for eleverne. Når folkeskolen åbner sig op mod lokalsamfundet og inddrager institutioner,
foreninger og virksomheder, styrker det elevernes dannelse og faglighed, og giver eleverne en bred
forståelse af det omgivende samfund og den lokale tilknytning.
I Køge Kommune ønsker vi, at:


Alle skoler afprøver længerevarende lokale Åben Skole-samarbejdsforløb.



Alle skoler samarbejder med kulturinstitutionerne i Køge Kommune om udvikling af nye fælles
forløb og gennemførelse af eksisterende forløb.



Alle skoler samarbejder med foreninger i lokalområdet for at introducere eleverne til det lokale
foreningsliv og medvirke til, at eleverne får tilknytning til foreningslivet efter skoletid.



Alle skoler skal søge at opnå samarbejde omkring udvikling af Åben Skole tilbud sammen med det
lokale erhvervsliv.

Forslag til indsatser (mulige udgifter i parentes):
1. Åben Skole-kanon / faste forløb (pulje til udvikling af tilbud)
2. Betaling for tilbud (skolernes egne ressourcer og evt. pulje til skolernes indkøb af
betalingstilbud)
3. Transport og mobilitet (pulje til transport for geografisk udfordrede skoler og evt. udbydere
med mobile tilbud, dog primært inden for kommunegrænsen)
4. Åben Skole koordinatorer/ambassadører på alle skoler (medarbejderressourcer)
5. Overordnet Åben Skole koordination og formidling (medarbejder og licens)
6. Tværgående netværksmøder/seminarer for skoler, Åben Skole udbydere og forvaltning
(forplejning, oplæg mv.)
7. Kompetenceudvikling af lærere og udbydere (køb af undervisning, kurser, gratis studiedage
under nationalt netværk for skoletjenester mv.)

Budgetoverslag på indsatser:
Der arbejdes på budgetoverslag vedr. koordination, projektpulje og div. driftsudgifter.

Forslag til overordnet tidsplan:
Skoleåret 18/19
o Vedtagelse af Åben Skole Strategi og udvikling af handleplan (Kommunalbestyrelsen
fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter
principper for samarbejdet (jf. Bekendtgørelse af lov om folkeskolen § 3 og 4)
o Udvikling af eksemplariske projekter mellem skoler og foreninger/kulturinstitutioner
o Pilotprojekter med virksomheder
o Seminar for skoler og udbydere: Link Lidt Lettere 2019

Skoleåret 19/20
o Fokus på samarbejdet med lokale virksomheder
o Udvikling af eksemplariske projekter mellem skoler og lokale udbydere (fortsættelse af
kanonarbejdet evt. i nye konstellationer)
o Udvikling af eksemplariske projekter med Campus/UUV/skoler
o Link Lidt Lettere 2020

Skoleåret 20/21
o Evaluering af ovenstående proces, justering af strategi
o Evt. vedtagelse af Køge Åben Skole Kanon, med hovedvægt lagt på de lokalt udviklede
eksemplariske projekter
o Link Lidt Lettere 2021

