
PLC - SÆT ÅBEN SKOLE 

PÅ DAGSORDENEN 

De pædagogiske læringscentre har en afgørende rolle i udbredelsen af lokale åben skole-tilbud. 

Med dette materiale kan du som ressourceperson tilknyttet PLC få inspiration til dette arbejde. Hvordan kan du 

som PLC-medarbejder understøtte udviklingen af åben skole? Hvor kan du finde hjælp?

Systematiser eksisterende samarbejder 

      fx via et årshjul

Videndel de gode eksempler 

      fx via jeres læringsportal og evt. via  

      Facebookgruppe for skolens lærere

Informer dine kolleger om nye tilbud 

      fx i fag- og årgangsteams

Understøt bestyrelsen i at udarbejde  

principper for åben skole  

      Find eksempler på dette på Skole  

      og Forældres hjemmeside

Afdæk sammen med kolleger lokalområdet  

      Hvor er der et oplagt men uudnyttet  

      potentiale? Virksomheder, lokalarkiv,  

      vandværk, foreninger, affaldscentral osv.
 

Tag initiativ til at invitere eksterne aktører på skolen

Støt kolleger i at kvalificere brugen af eksterne 

læringsmiljøer og vejled dem i, hvordan det gode 

samarbejde etableres

      Benyt evt. Nationalt netværk af skoletjenesters      

      viden og værktøjer

Skab synlighed Udvikling af åben skole
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Undersøg, om der er en konsulent i kommunen, som har en særlig opgave omkring åben skole

Undersøg om kommunen har en portal, der præsenterer forløb fra eksterne læringsmiljøer  

       Bidrag evt. med jeres erfaringer

Undersøg, om der er kommunale initiativer fx erhvervsinitiativer, teaterordninger  

eller samarbejde med kunstnere

       Gå evt. i dialog med kommunen om ønsker og behov for udvikling af nye åben skole-tilbud

Undersøg, om der findes en kommunal transportpulje, og om I benytter den

Brug om muligt de kommunale PLC-netværk til at videndele

       fx som et fast punkt på netværksmøder

Nationalt netværk af skoletjenester har et stort netværk og viden om, hvad der foregår rundt omkring 

i landet i eksterne læringsmiljøer og kommuner. Her kan du få yderligere råd og vejledning til, hvordan 

du som PLC-medarbejder kan arbejde med åben skole. Få svar på, hvordan åben skole prioriteres i 

din kommune og få hjælp til at etablere partnerskaber med eksterne læringsmiljøer 

Find inspiration på skoletjenestenetvaerk.dk under Viden og værktøjer

Find forløb på den nationale åben skole-portal skoletjenesten.dk
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Find flere værktøjer på 

skoletjenestenetvaerk.dk


