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Roskilde Kommunes principper for den åbne skole

10. september 2014

I Roskilde Kommune ønsker vi med samarbejde i regi af den åbne skole at skabe brobygning og sætte et højt
ambitionsniveau for børnene. Det skal ske i samarbejde med det omkringliggende samfund, som er en aktiv del af
livet i skolen. Dette samarbejde skal medvirke til at skabe øget læring, motivation og trivsel. For at understøtte
samarbejdet er følgende principper formuleret:
1. Alle samarbejdsforløb skal forholde sig til byrådets vision og målsætninger for fremtidens
folkeskole
Samarbejdet i den åbne skole skal have en faglig kvalitet, der medvirker til at alle børn kender og udvikler
deres styrker og medvirker til at skabe øget læring, motivation og trivsel.
2. Alle skoler afprøver længerevarende samarbejdsforløb om den åbne skole
Princippet er, at alle skoler i skoleåret 2014/ 2015 afprøver længerevarende samarbejdsforløb med
eksterne parter det første år med den nye reform. I første omgang skal vi sætte kreativiteten, innovation og
nysgerrigheden løs, så der lokalt kan afsøges og afprøves nye samarbejder. Der skal sikres tværgående
videndeling og formidling af erfaringer og resultater ved de enkelte samarbejder imellem skolerne.
I 2015-2016 gennemfører skolerne hver to forløb, fx af minimum fire ugers varighed forår og efterår, eller
forløb fordelt med timer over en længere periode. Erfaringerne fra de første to skoleår med den nye reform
skal føre til en mere fast definition af et længerevarende forløb.
3. Der skal være klare samarbejdsaftaler mellem skoler og eksterne aktører
Den gode dialog og det gode samarbejde bygger på klare aftaler og gensidig afstemning af forventninger.
Derfor udarbejdes der en fælles skabelon til samarbejdsaftale, som blandt andet skal indeholde beskrivelse
af, hvordan de længerevarende samarbejdsforløb understøtter de mål, der er sat for læring, trivsel og
motivation. Mål og indhold i det konkrete samarbejde beskrives på den enkelte skole, men alle skal
forholde sig til, hvordan samarbejdet støtter tværfaglighed og samarbejde på tværs af klassetrin, ligesom
eleverne skal inddrages i at sætte mål for samarbejdsforløbene. Den enkelte skole skal være tydelig i
forhold til at få drøftet forventninger til samarbejder med både elever og forældre, men også med eksterne
aktører.
4. Skolerne skal samarbejde om længerevarende forløb
Der skal være samarbejde mellem skolerne i forhold til forløb og samarbejde med eksterne aktører. Dette
skal medvirke til at eleverne får et større udbud at vælge fx valgfag imellem, når der samarbejdes mellem
skoler og med forskellige eksterne aktører. Valgfrihed for eleverne medvirker til at motivere og udvikle den
enkeltes styrker.

