
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Princip for Åben skole 

 
 

Baggrund 

Ved Folkeskoleloven er der mulighed for, at dele af undervisningen kan gennemføres af eksterne 
udbydere af aktiviteter. Det gælder både skole og SFO. 
 
Formål 

Princippet skal udlægge de overordnede retningslinjer for skolens udnyttelse af adgangen til at 
opfylde undervisningspligten ved at lade undervisningen blive gennemført af andre organisationer 
end skolen selv.  
 
Det overordnede princip 

Skolen skal i størst mulig grad udnytte mulighederne, men det skal understøtte trivslen og de 
faglige målsætninger for de pågældende årgange. Dette skal bidrage til at styrke elevernes 
kendskab til samfundet og de muligheder, som bl.a. foreningslivet og erhvervslivet rummer.  
 
Principper 

Såfremt der både er udbud af og efterspørgsel efter en aktivitet, der kan gennemføres af en 
ekstern aktør fra foreningslivet, fra den kommunale musikskole, det lokale erhvervsliv eller 
tilsvarende, skal aktiviteten så vidt muligt gennemføres, forudsat den eksterne aktør kan 
godkendes til at arbejde med børn og unge (attester, sikkerhed mm).  
 
Skolen skal tilstræbe, at eleverne oplever en sammenhæng mellem disse aktiviteter og skolens 
øvrige aktiviteter – herunder undervisning, lejrskoler etc. - efter ledelsens vurdering.   
 
Såfremt aktiviteten gennemføres under skolens ansvar, gælder fortsat skolens almindelige 
retningslinjer og øvrige vilkår for skolegangen – herunder ansvars- og erstatningsforhold.  
 
Skolen påtager sig intet ansvar for privatejede materialer eller effekter, der medbringes til disse 
aktiviteter, med mindre andet aftales.  
 
Der kan af skolens driftsbudget afholdes rimelige udgifter til disse aktiviteters gennemførelse efter 
skolelederens vurdering. 
 



Der opfordres til at inddrage forældrene i planlægning og gennemførelse af aktiviteterne i den 
åbne Skole i muligt omfang. 
 
Roller og Ansvar 

Bestyrelsen udstikker nærværende principper.  
 
Skoleledelsen udstikker detaljerede retningslinjer omfattende maksimalt timeforbrug, økonomi og 
arbejdsfordelinger samt sikrer relevansen af de gennemførte aktiviteter.  
 
Skoleledelsen udformer de konkrete krav til aktøren. Der skal foreligge en skriftlig 
samarbejdsaftale, som regulerer forløbet, herunder også afklarer ansvarsfordelingen. 
 
Eksterne udbydere skal være bekendte med skolens retningslinjer og skal bidrage til, at deres 
tilbud understøtter nærværende principper. 
 
Vedtaget på skolebestyrelsens møde den 19. marts 2018. 
 
 
 
Tanja Jakobsen 
Formand 
 


