
1. 7  Princip om  den åbne skole 
 

1. Pilegårdsskolen ønsker at indgå samarbejde med frivillige, foreninger og erhvervsliv for at bidrage 

til en varieret skoledag for eleverne på skolen. 

 

2. På Pilegårdsskolen er elevens udvikling i fokus – også i forhold til samarbejde med omverdenen. 

En forudsætning for samarbejde er, at det understøtter Pilegårdsskolens vision, som er: ” 

Pilegårdsskolen kendetegnes ved en hverdag, der er præget af læring, trivsel og respekt for 

fællesskabet og det enkelte menneske”.  
 

3. På Pilegårdsskolen arbejder vi med forskellige grader af formaliseret samarbejde. Nogle af vores 

samarbejder er mere formaliseret end andre. Samarbejde med frivillige, foreninger og erhvervsliv 

er vigtige, uanset om det er uformelt eller et nedskrevet formelt samarbejde. Nogle samarbejder 

kan være af længerevarende karakter, andre kortere forløb og mere projektorienterende. 

 

4. Pilegårdsskolen skal skabe gode rammer for samarbejdet. Vi arbejder aktivt for at udvikle 

kendskab til relevante samarbejdspartnere. Derfor arbejder vi aktivt for udbredelse af portalen 

www.skolenivirkeligheden.dk. Især har Skolebestyrelsen fokus på: 

 at inspirere lærerne til at anvende forløb og venner fra skolenivirkeligheden.dk 

 at opfordre foreninger, virksomheder og frivillige i lokalområdet til at oprette forløb på 

skolenivirkeligheden.dk 

 at opfordre forældre, bedsteforældre og øvrige frivillige i lokalområdet til at tilmelde sig som 

”skolens venner” på skolenivirkeligheden.dk  

 

5. Skoleledelsen fremlægger hvert år i første kvartal en status til skolebestyrelsen på det forgange 

års anvendelse og udbredelse af ”den åbne skole”. Samtidigt hermed fremlægger skoleledelsen et 

forslag til handleplan for det kommende års arbejde med at udbredelsen af ”den åbne skole” i 

Pilegårdsskolens undervisning, som skolebestyrelsen drøfter.   

 

6. Hvis Pilegårdsskolen indgår formaliserede partnerskaber henvises til princippet om samarbejde i 

partnerskaber. 

 

Inspiration til det kommende års handleplan (skal drøftes i 1. kvartal) 

 Opmærksomhed på forældremøder, fælles forældremøder mm.  

 Opslag på ForældreIntra efter næste skolebestyrelsesmøde omkring både forløb og skolens 

venner. 

 Udbredelsen af ”den gode historie” – måske som en del af opslag på forældreintra.   

 Inddragelse af ”den åbne skole” i profillinjer, blokdage og fællesskabsdage 
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http://www.skolenivirkeligheden.dk/

