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Principper for 
den åbne skole 
 

Som udgangspunkt skal muligheder i den åbne skole understøtte børnenes læringsmål både i den aktuelle 

periode og på langt sigt. Der skal derfor være en direkte kobling til trinmålene. 

Det er lærerteamet, der har ansvaret for tilrettelæggelsen af den understøttende undervisning, herunder 

samarbejdet med eksterne partnere. 

Skolebestyrelsen har følgende prioritering af hvilke partnere, vi især ønsker at inddrage: 

Bornholms Musik- og billedskole 
Målet er at give overbygningselever et tilbud om at lære at spille et instrument og/ eller synge i kor, som del 

af valgfagene og/eller den understøttende undervisning. 

Desuden ønsker vi at gå i dialog med Musikskolen om tilbud til de yngste elever i sang/rytmik eller 

f.eks. periode med fokus på sammenspil i 3. klasse med afsluttende koncert, hvor både musiklærer 

og musikskolelærer tilrettelægger og udfører undervisningen. 

Kulturvækst Bornholm via skoletjenesten 
Kulturvækst Bornholm er en forening af institutioner, der bl.a. tæller Natur Bornholm, Bornholms Museum, 

Bornholms Middelaldercenter og Kunstmuseet.  

Målet er at understøtte tværfaglige forløb og projekter og inddrage det omgivende samfund. 

Eksempler: 

 Kend din ø: Involverer bl.a. fag som n/t, historie, dansk, biologi, geografi. 

 Besøg på Natur Bornholm. 

DGI/ idrætsforeninger 
Målet er at styrke bevægelse i skoledagen og åbne skolen mod foreningslivet. 

Det er en forudsætning at et sådant partnerskab kan betale sig for skolen, således at eleverne får et tilbud, 

de ellers ikke havde fået. 

Eksempler:  

 Svømning: DGI stiller faciliteter og instruktører til rådighed, som samarbejder med en svømmelærer. 
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 Instruktører fra forskellige idrætsgrene planlægger og udfører forløb i samarbejde med lærerne, 

f.eks. løb, atletik, bordtennis mv. 

Skoleskak 
Skolebestyrelsen ønsker at oprette mulighed for skakspil, både som en del af den understøttende 

undervisning fra 0.-6. klasse og som et tilbud om valgfag i 7.-9. klasse 

Målet skal understøtte trinmål i f.eks. matematik. 

Øvrige lokale virksomheder 
 
Virksomhedsbesøg 
Virksomhedsbesøg kan indgå i div. faglige forløb eller være en del at den enkelte elevs afklaring af videre 

uddannelse. 

Skolebestyrelsens mål er at alle klasser min. 2 gange årligt besøger en virksomhed. 

Ved virksomhedsbesøg er det skolen der er opsøgende. 

Partnerskab med virksomheder 
Skolebestyrelsen er åben overfor henvendelse fra virksomheder om deltagelse i længerevarende 

undervisningsforløb, hvis de understøtter børnenes læringsmål. 

For eksempel: Talentengelsk i samarbejde med firmaet Jensen. 

Ved partnerskaber er det virksomheden der er opsøgende. 
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