Åben skole strategi – en strategi for et stærkere samarbejde
mellem lokalsamfund og folkeskolen

En strategi for et stærkere samarbejde mellem lokalsamfund og folkeskolen

Åben skole i Faxe Kommune
•
•
•
•

Formålet er, at give alle elever ens kendskab til kommunens kendetegn gennem forskellige
undervisningsforløb fordelt på temaer og klassetrin.
Der skal være en ”rød tråd” gennem hele skolegangen fra 0. – 9 . Klasse.
Strategien blev godkendt af Plan & Kulturudvalget og Børn & Læringsudvalget i april og maj 2019.
Åben skole strategien ”sætter en fælles ramme for arbejdet med åben skole forløb” med temaerne: Kultur,
erhvervsliv og bæredygtighed

Det faglige fokus er - lokalt:
•
Naturhistorie, havet, landbruget, kalkbruddet (udnyttelse af ressourcer), kulturhistorie, idræt og
foreningsliv samt industri og erhverv.

Åben skole - aktiviteterne
•
•

•

•

For at sikre, at tilbud fordelt på temaer og lokale aktører inddrages Er der igangsat et tæt samarbejde omkring implementering af åben skole strategi med afdelingslederne,
skolelederne samt administrationen i hhv. Center for Børn, Unge & Familie og Center for Kultur, Frivillighed
& Borgerservice
Samarbejdet består af jævnlige teams-møder, deltagelse i skoleledermøder (introduktion til nye projekter)
og ”kaffemøder” med de enkelte afdelingsskoler, der sikre at allerede eksisterende tilbud og initiativer
realiseres.
Den løbende dialog er med til at sikre, at skolerne prioriterer ressourcer i årene frem til åben skole forløb.

Lokale aktører som benyttes – her kan nævnes:
•
Østsjællands Museum, Billedskolen, Faxe Musikskole, Cantabile 2 og Musikteatret SAUM
•
Kulturregion Storstrøm (indsatser på scenekunst, film samt kunst & design)
•
Faxe Kommunes biblioteker, Virksomheder (Faxe forsyning, Business Faxe)
•
Fritids- og idrætsforeninger osv.
Økonomi
•
Der er afsat 1. mio. kr. til åben skole, hertil kommer midler som finansierer forskellige kultur- og
fritidsaktiviteter som skolerne betaler eller via Plan & Kulturudvalget område.
•
Der kan søges om midler til aktiviteter mellem skole og forening (årlig pulje ca. 200.000 kr.)

