Principper for den åbne skole
Skolens værdigrundlag:
Ferslev Skoles principper bygger på værdierne livsglæde, udfordringer og respekt.
Baggrund:
Skolerne skal i højere grad åbne sig overfor det omgivende samfund ved at inddrage det lokale erhvervsliv,
idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer eller andre lokale foreninger. Samarbejdet skal bidrage til,
at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til samfundet.
Ud over at fremme folkeskolens fag og formål skal samarbejdet også fremme den lokale
sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne får kendskab til de muligheder, som foreningslivet og
erhvervslivet rummer.
Skolelederen kan give tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i
musikundervisning på den lokale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening i stedet for
eksempelvis valgfagstimer.
Ferslev Skole inddrager forældrene som aktive medspillere i forbindelse med den åbne skole. Vi har en
forventning om at inddragelse af det omliggende samfund medvirker til at øge elevernes livsduelighed,
højne trivslen, motivationen og den faglige kvalitet.
Mål:


At udvikle elevernes nysgerrighed overfor erhvervslivet, kulturlivet og fritidslivet og derved
inspirere til udfoldelse af egene evner og interesser indenfor området.



At alle elever indgår i aktiviteter i samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund.
Aktiviteterne skal have en klar kobling mellem teori og praksis.



At samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund tager udgangspunkt i elevernes interesser
og motivation.
At samarbejdet med erhvervslivet styrker elevernes evne til innovation og iværksætteri samt deres
viden om uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.



Principper:
Når, der organiseres aktiviteter i samarbejde mellem skole og det omgivende samfund, skal der foreligge
klare aftaler om ansvarsfordeling og høj sikkerhed for alle elever.
Aktiviteterne mellem skolen og det omgivende samfund kan bestå af aktiviteter i den fagopdelte
undervisning, aktiviteter i den understøttende undervisning og skolens fritidsdel.
Det tilstræbes, at aktiviteter i den åbne skole indgår på alle klassetrin tilpasset elevernes alder, motivation
og interesser.
Skolen inviterer årligt repræsentanter for det lokale erhvervsliv til dialog om muligheder for samarbejde.
Evaluering: Evalueringen foregår årligt inden dialogmødet med de lokale samarbejdsparter.
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