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Strategi for ”Den åbne skole” i Silkeborg Kommune  

Indledning 

Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved bl.a. at 

samarbejde med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræt- og foreningsliv, kunst- 

og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt 

støttede musikskoler og Silkeborg Ungdomsskole. 

 

I Silkeborg Kommune er Den åbne skole en paraply for skolernes samarbejde med det 

omgivende samfund lokalt og internationalt. Derudover er ”Lærings- og udviklingsmål” for 

Silkeborg Kommunes skolevæsen, ”Lærings- og Trivselspolitik 2021 0-18 år” og ” MindSet 

for inklusion på 0-18 års området” de ydre rammer for ethvert samarbejde. 

 

Strategiens formål 

Den åbne skole skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og understøtte 

undervisningen i folkeskolen, så alle elever udfordres og motiveres og derved lærer mere. 

Den åbne skole skal også bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med 

foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer. Samtidig skal samarbejdet 

også bidrage til at styrke sammenhængskraften i lokalområdet bl.a. ved samarbejde med 

virksomheder. 

 

Silkeborg er en kommune med variation i forudsætninger og behov. Samarbejder på 

tværs af aktører om at styrke børn og unges læring, trivsel og udvikling udfyldes bedst 

lokalt. Lokale løsninger og lokal forankring kan styrke det fælles engagement, så det bliver 

en fælles indsats at understøtte folkeskolereformens overordnede mål. Lokal forankring 

giver også gode muligheder for at udfolde og differentiere de anderledes læringsrum efter 

særlige lokale behov – og for at udnytte særlige lokale ressourcer. 

 

Kommunale principper for samarbejder 

Skolernes samarbejde med de eksterne samarbejdspartnere skal til en hver tid: 

 give et positivt bidrag til børn og unges læring 

 tage afsæt i det, der gavner hvert enkelt barn og ung 

 tilrettelægge aktiviteter efter børn og unges behov og forudsætninger og dermed 

 støtte læring og trivsel 

 

Lokale principper for samarbejder 

Det er den enkelte skoles leder, der beslutter, hvordan samarbejdet i praksis skal 

tilrettelægges, mens det er skolebestyrelsen, der skal fastsætte de lokale principper for 

samarbejdet.  
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Indsatser 

Skoleafdelingen støtter skolerne i at indgå lokale samarbejder med eksterne aktører både 

lokalt og internationalt således: 

 

Digital platform til formidling af samarbejdspartnere 

Skoleafdelingen nedsætter en tværkommunal arbejdsgruppe, som bl.a. skal foretage en 

nærmere kortlægning af muligheder for at udarbejde en fælles kommunal digital 

platform til formidling af de mange muligheder for at finde lokale samarbejdspartnere, 

der kan bidrage til børnenes læring og trivsel.  

 

Vejledninger og samarbejdsskabeloner 

Skoleafdelingen udarbejder vejledninger og samarbejdsskabeloner til brug for skolerne 

og eksterne samarbejdsaktører. 

 

Handleplaner vedr. nationale/regionale/internationale initiativer 

Skoleafdelingen udarbejder handleplaner for at indgå i større 

nationale/regionale/internationale initiativer med det formål at afprøve forskellige 

samarbejder med eksterne aktører, som kan bidrage til børns læring. 

 

Børne- og Ungeudvalget orienteres om indsatserne på møde i maj 2015. 
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