Åben Skole
Princip for åben skole på Vesterkærets Skole
(Oplæg fra principudvalg, behandlet på Skolebestyrelsesmøde november 2015, vedtaget maj
2016)
Vesterkærets Skoles skolebestyrelse har i samarbejde med ledelse og lærerkollegiet besluttet dette princip
for brugen af den åbne skole på Vesterkærets Skole:
Den åbne skole skal være en integreret del af den længere og mere varierede skoledag på Vesterkærets
Skole. Den åbne skole handler om brug af eksterne aktører i skolen og uden for skolen samt brug af et utal
af nye læringsrum i undervisningen, både indenfor og uden for skolen. Formålet er, at læringsrummet kan
varieres og udvides til øget inspiration, nysgerrighed, begejstring, trivsel, motivation og læringslyst til hele
livet, herunder alsidige fritids- og fremtidsmuligheder.
Den åbne skole skal tilbyde eleverne andre måder at lære på, som tager højde for, at eleverne lærer på
forskellige måder, og tilbyde dem at finde meget forskelligartet inspiration i alle fag. Eleverne skal
inspireres til at eksperimentere, erfare og fordybe sig i det, de lærer i undervisningen.
Der skal i undervisningen i den åbne skole tages udgangspunkt i læringsmålene og elevernes alsidige
udvikling. Undervisningens indhold skal desuden primært vælges i forlængelse af elevernes motivation og
interesser, men eleverne skal også præsenteres for nye muligheder og oplevelser, de ikke på forhånd har
kendskab til eller har prøvet før. Der skal være ekstra vægt på oplevelser og praksisorienteret undervisning
med fokus på elevernes egne erfaringsdannelser og anvendelsesorienteret undervisning, hvor man bruger
praktiske læremidler og kreative processer. Det skal udnyttes, at man i den åbne skole lettere kan koble
teori til praksis ved at eleverne kan opleve, afprøve og producere ting, løse problemer i praksis osv. Der skal
være ekstra mulighed for at fremme elevernes nysgerrighed samt lyst og evne til at eksperimentere.
Hensigten er at skabe flere veje ind i læringen, så alle elever får et fagligt udbytte, ny inspiration, lyst til at
lære mere og livsduelighed gennem det at opleve, undres, reflektere, handle og forstå.
Alle fag skal ud fra fagets læringsmål, i sammenhæng med formålsparagraffens fokus på alsidig udvikling,
bruge mulighederne i den åbne skole for at skabe nye møder med og/eller samarbejder med relevante
repræsentanter af kulturer, kunstnere, fagpersoner, kulturelle opsætninger, vare- og serviceproduktioner,
institutioner, virksomheder eller organisationer uden for skolen. Relevante repræsentanter der tydeligt kan
konkretisere, udfordre, perspektivere, give ny mening, skabe inspiration og berige oplevelsen af faget,
fagets brug og læringsmål. Dette kan selvfølgeligt foregå uden for skolen eller med eksterne bidrag på
skolen og foregå såvel mono- som tværfagligt. Virkeligheden skal ind på skolen og skolen skal ud i
virkeligheden!
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