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Skolernes lokale samarbejdspartnere  

Nedenstående liste giver et overordnet overblik over de lokale samarbejdspartnere som 

skolerne har. Listen er udarbejdet på baggrund af en kortlægning der fandt sted i 

september 2017. Listen er opdateret frem til januar 2019.  

 

Midtskolen 

 

 Haslev Tennis Klub 

 Skakklub – skoleskak 

 Kraftvarmeværk  

 Frivillige udvekslingsstuderende fra AFS  

 Skoletjenesten FISK  

 Ungdomspolitisk forening – forskellige vælgerforeninger  

 Håndbold – Team Faxe  

 Forældrehjælp – kulisser, sminke og tøj  

 Militæret 

 Ungdomsuddannelser - samarbejde – EUX; ZBC mv.  

 Ældresagen  

 Samarbejdet med flygtningevenner  

 Skolehaver – forskellige fagligheder og vinkler på skolehaver, eks. høns, skolevejleder 

 Ældresagen – fast tilknytning til lærer (et par år) 

 Affald Plus  

 DGI og dalby Badminton – 4. årgang og instruktører kører forløb 

 Waves festival i Vordingborg – forestilling  

 Menighedsrådet – den lokale præst laver minikonfirmant  

 Borgerforening og naturlegeplads (Naturlig-VIs) 

 Brugsen  

 Fisk  

 Ungdomsskolen  

 Idrætsforening og kantine – frivillige samarbejder  

 Præst – Kongsted  

 Forældresaamarbejde omkring klassearrangementer  

 Praktikplads hos mekaniker(en elev der havde behov for andet tilbud) 

 Potentialet ved møllevang: Industrikvarter i rønnede  

 Banker – privatøkonomi  

 Alle tre afdelingskoler: syv 8 klasser får mulighed for at lave en kortfilm. Efterfølgende 

premiere i Bio Kanten (Fælles elevråds projekt) 

 Introduktion til gardermusik (Faxe Garden) forløb med 1. klasse 

 Introduktion til skydning i samarbejde med Kongsted Skytteforening (kælderen under 

afd. Møllevang) målrettet overbygningselever 

 

Østskolen 

 

 Håndbold karavane – Hårlev (frivilligt) 

 Cirkus Naturlig-Vis - KU 

 Stevns racehøns  

 Yderzonen – Næstved  

 Faxe Forsyning  

 Jægerforbundet 

 Grisen fra slagteriskolen i Roskilde 
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 Golf 

 Skydebane, samarbedje med Kongsted Skytteforening (puljepenge) 

 Bokseklubben  

 Biografen i Skolen (20 kr. pr elev, når man bestiller) 

 Tilbud i københavn og Køge – KØS mv. – (pga. der er købt togkort, 21.000 kr til syd og 

nord) 

 Naturfagsvejleder  

 Skytteforeningen  i Faxe  

 Faxe Kalk  

 Rens 

 Vandværk 

 Københavns Universitet 

 MSG (Midt Sjællands Gymnasium) 

 FISK  

 Naturvejleder 

 Christiansborg 

 Borgerservice – nem id mv. digitalsignatur 

 Pengeugen – privatøkonomi  

 SELF – erhvervsuddannelsesinstution, Nykøbing F, elever på mellemtrinnet kan 

afprøve håndværksfag  

 politiet – cykelprøve, gåprøve 

 førstehjælpskursus, ungdomsskolen 

 SKILLS – UU?  

 soldat – fredsspillet – frivilligt – udskoling  

 bedsteordning – frivillig i dansk røde kors, kendte mange af modtageeleverne, var 

aktiv i frikvarterne og var til stede på biblioteket – 1 gang om ugen  

 Bärsebeck (tidl. atomkrafværk i Malmö) 

 Performance – projektet KANTEN (Teaterforeningen Wunsch Machine) 

 Aktiv involvering af arkivmateriale som basis for skabelse af kunstværk mv. 

Foreningen Bite Vilnius 

 Teaterprojektet: ”Vores Elverhøj” Musikteatret SAUM. Introduktion til sagnstoffet. 

 

 

 

Vestskolen  

 

 skoletri – triklub  

 håndboldklubben 

 -HFV – pigeraketten 

 -Team FOU – basket - forløb 

 Kongsted kirke – projekt om kalkmalerier/FISK 

 Kvickly og sebastion klein 

 Bowling dansk bowling forbund 

 Karateklubben (projekt ”Piger der tør” i samarbejde med Center for Ungdomsstudier 

og afd. Nordskov (linjeprofil forløb) 

 Genbrug  

 Affald Plus  

 SØS (Sydøst Sjællands Efterskole) – faxe håndboldklub – holdvis – SØS har en 

basketlinje  

 Skolen i biografen (spares væk næste år – er et betalingstilbud) 

 Kompagnon undervisning (samarbejde med Faxe Musikskole) 



 Side 4 af 6 

 Prof billedkunstner  

 Skoletri (alle 5 og 6 klasser – endags arrangement) 

 håndbold  

 generationsmøder 

 Tennisklubben – 6. årgang  

 fjernvarmebesøg – 9. årgang   

 en del praktikaftaler – bla. Den lokale glarmester og entr. Firma  

 arrangementer med slagter og en halv gris – anatomi og madlavning og 

forældrearrangement – 8. årgang  

 Modtageklasser: Flygtningevenner – her er potentialet og det kan forbedres – siddet 

med til forældremøder, lave cykelværks

flygtningevenner  

 samarbejde med ungdomsudd.  

 EDU game – programmering – i forbindelse med linjeprofil spil og læring –  

 Brødrene Christensen, virksomhed  

 Haslev Kegleklub (kælderen under afd. Nordskov) forløb med 4. klasserne 

 Fælles tværfaglig optakt til skolernes efterårsferie (bordtennis, håndbold, 4H, Uni 

cykelklubben, karateklubben, bokseklubben mv. Initieret af en lærer på afd. 

Nordskov 

 Fodboldforløb for piger i samarbejde med HFC og en skole (klassetrin 2,3 og 4. 

klasse)DBU projektet kaldet: ”pigeraketten”. 

 Basketball forløb med 4. klassetrin. Initieret af en lærer på afd. Vibeeng 

 

Samarbejdspartnere indenfor kommunen 

Der er indgået kommunale samarbejde mellem nedenstående virksomheder og Faxe 

Kommunes folkeskoler:  

 

 Faxe Kalk 

 Faxe Forsyning  

 Haribo 

 Royal Unibrew  

 

Kommunale samarbejdspartnere 

Der er indgået samarbejder mellem nedenstående institutioner og Faxe Kommunes 

folkeskoler:  

 

 Faxe Kommunes biblioteker 

 Faxe Kommunes Arkiver 

 Østsjællands Museum 

 Faxe Musikskole 

 Den Regionale Billedskole 

 Haslev Bio og Biografen Kanten 

 Midtsjællands Gymnasium, afdeling Haslev 
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Folkeskoler, antal elever og foreninger  

Følgende er en oversigt over antal skoler, antal elever og antal foreninger i Faxe Kommune.  

 
 

 

 

 

 

 

Paragraf 17 stk. 4 udvalgt i Faxe Kommune 

Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfundet var i 2016 nedsat af Byrådet som et 

midlertidigt udvalg. Formålet var at øge frivilligheden og engagementet fra civilsamfundet i 

Faxe Kommune. En af udvalgets anbefalinger var bl.a. at få frivillighed ind i folkeskolen.  

Link til udvalgets rapport og anbefalinger: 

http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/frivillighedsrapport-

_ss_17_stk_4_udvalg_1.pdf 

 

 

Børne- og ungepolitikken  

Faxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik sætter rammer og retning for 

arbejdet med børn og unge og skal dermed være med til at sikre, at alle børn og unge 

opnår de bedste muligheder for udvikling, trivsel og selvstændighed. 

Politikken har bl.a. som ambition, at skabe rammer for, at børn og unge oplever at være en 

ligeværdig del af fællesskabet og skabe et større mulighedsrum, så de får udvidet deres 

horisont og opnår kulturel dannelse. 

Link til Børne- og ungepolitikken: http://www.faxekommune.dk/boerne-ungepolitik 

 

Kultur- og fritidspolitikken 

Visionen er, at Faxe kommune skal være et godt sted at leve og opleve – og være kendt 

for et godt, mangfoldigt og aktivt kultur- og fritidsliv. 

Politikken skal bl.a. bidrage til, at børn og unge gennem deres opvækst møder 

professionelle kultur- og idrætstilbud samt skaber sammenhæng mellem skolernes- og 

foreningernes aktiviteter.  

Link: http://www.faxekommune.dk/kultur-fritidspolitik 

 

Faxe Kommune har 3 folkeskoler 

med dertilhørende 9 

skoleafdelinger.  

De tre skoler danner ramme for i alt 

3.440 elevers skolegang. 

Faxe Kommune har 560 aktive 
foreninger. 

http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/frivillighedsrapport-_ss_17_stk_4_udvalg_1.pdf
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/frivillighedsrapport-_ss_17_stk_4_udvalg_1.pdf
http://www.faxekommune.dk/boerne-ungepolitik
http://www.faxekommune.dk/kultur-fritidspolitik
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Frivillighed i Faxe Kommune (strategisk ramme) 
Den strategiske ramme i Faxe Kommune er udarbejdet i 2013. Formålet er at sætte fokus på 

frivillighed i Faxe Kommune fremadrettet. Ca. 15.000 borgere er frivillige og der er flest frivillige på 

ældre- og idrætsområdet. 

Link: http://www.faxekommune.dk/frivillighed-faxe-kommune-strategisk-ramme-0 

 

Skolen i virkeligheden  

Skolen i virkeligheden er en online åben skole portal, der gør det nemt at finde et forløb, en 

oplevelse eller en inspirationskilde, der passer ind i de fleste undervisnings- og læringsforløb 

for børn i alderen 0-18 år. Portalen er ved at blive evalueret.  

Link til portalen: http://skolenivirkeligheden.dk/faxe 

 

http://www.faxekommune.dk/frivillighed-faxe-kommune-strategisk-ramme-0
http://skolenivirkeligheden.dk/faxe

