
Folkeskolereform: 

Invitation til arbejdsseminar 
om den åbne skole



KL har fornøjelsen af at invitere til arbejdsseminar om den åbne skole. På seminaret sætter vi 

fokus på den åbne skole, som er et af de nye elementer i folkeskolereformen. Arbejdsseminaret 

skal ses som en anledning til at arbejde med den lokale implementering af åben skole. Der vil 

være en god blanding af oplæg og workshop. Deltagerne får tid til at arbejde med de lokale 

udfordringer og løsninger i workshoppen. 

Oplæggene på arbejdsseminaret vil fokusere på betydningen af organisering, det lokale net-

værk, og komme med eksempler på forskellige scenarier for, hvordan økonomien kan håndte-

res. Derudover vil de juridiske vilkår som arbejdsgiverforhold, forsikring, børneattester mv. blive 

gennemgået. Endelig vil der være oplæg fra nogle af de eksterne aktører, som kan blive en del 

af den åbne skole. Vi sætter også kommunikation om den åbne skole på dagsorden, da det er 

helt centralt for at lykkes med indsatsen.

Tid og sted
Den 8. maj 2014 i Aalborg Kongres og Kultur Center, 

Europa Plads 4, 9000 Aalborg, kl. 12:30 - 16:30.

Den 14. maj i Roskilde Kongres- og idrætscenter, 

Møllehusvej 15, 4000 Roskilde kl. 12:30 – 16:30.

Den 15. maj i Odense Congress Center, 

Ørbækvej 350, 5220 Odense kl. 12:30 – 16:30.

Målgruppen for arbejdsseminaret
Alle aktører, der skal være med til at realisere åben skole, er velkomne til at deltage på arbejds-

seminaret.

Kommunale deltagere
Tanken med seminaret er, at kommunen vælger at deltage med de aktører, som skal være en 

del af åben skole. Det kan altså ses som et alternativ til at afholde en lokal workshop, hvor der 

på en gang er mulighed for at hente inspiration til den lokale implementering af åben skole og 

samtidig få drøftet, forventningsafstemt og konkretiseret åben skole i den enkelte kommune. 

Målet er at få et godt grundlag for det videre arbejde med implementeringen af åben skole.



Målgruppen er meget bredt defineret og det vil være op til den enkelte kommune at afklare, 

hvem der er de relevante deltagere. Som inspiration til deltagerkredsen kan nævnes:

 • Direktører for børne-, skole- og kulturområdet 

 • Kommunale chefer fra skole-, kultur-, fritids-, børne-, sundheds-, teknik og miljøområdet

 • Konsulenter på kultur- fritids- og skoleområdet

 • Skoleledere

 • Ledere af fritidstilbud

 • Eksterne samarbejdsparter: Musikskoler, ungdomsskoler, frivillige organisationer og for- 

  eninger, ungdommens uddannelsesvejledning, erhvervslivet, kulturinstitutioner, kunst og  

  billedskoler, naturskoler m.fl.

 • Andre?

Andre aktører: Overvejer I at blive en del af åben skole og er I klædt på? 

Hvis I (foreninger og fritidsliv, billed- og kunstskoler, kulturinstitutioner, erhvervsliv m. fl..) over-

vejer at blive en del af åben skole, men endnu ikke har fundet sammen med en lokal skole/

kommune som samarbejdspartner, så er I alligevel meget velkomne til at deltage i seminaret for 

at få et indblik i, hvilke rammebetingelser, der er for åben skole. Vi sørger for, at I bliver placeret 

sammen med andre i tilsvarende situation og får mulighed for at drøfte relevante spørgsmål i 

forhold til jeres videre afklaring og indsats. 

Program
Kl. 12:30 – 13:00  Ankomst og sandwich

Kl. 13:00 – 13:40 Velkomst og oplæg ved KL vedr. fakta, organisering, proces, økonomi og  

   jura i forhold til implementeringen af åben skole

Kl. 13:40 – 14:25 Den åbne skole set udefra. Tre oplæg som repræsenterer det gensidigt  

   forpligtende samarbejde, samarbejde med fritids- og foreningslivet og en  

   anden ekstern aktør 

Kl. 14:25 – 15:50 Workshop og kaffepause

Kl. 15:50 – 16:20 Plenumopsamling og fokus på kommunikationsstrategi – fortællingen om  

   den åbne skole

Kl. 16:20 – 16:30 Tak for i dag og næste skridt



Praktiske informationer

Prisen for at deltage i arbejdsseminaret er 650 kr. ekskl. moms pr. deltager. For hver 5. delta-

ger får I en gratist, dvs. at deltager nr. 6 er gratis. Dette kræver blot, at I foretager gruppetilmel-

ding til arbejdsseminaret og oplyser hvor mange i samlet deltager.

Tilmeldingsfristen er den 24. april 2014. Der er bindende tilmelding.

Spørgsmål vedr. tilmelding til arbejdsseminaret kan rettes til student Henrik Svarre Andersen, 

hvs@kl.dk, tlf. 3370 3843. 

Spørgsmål vedr. indhold og form kan rettes til konsulent Trine Groth, tra@kl.dk, tlf. 3370 3403 

og konsulent Lene Tetzlaff-Petersen, ltp@kl.dk, tlf. 3370 3776
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Postboks 3370
2300 København S
Tlf. 3370 3370
www.kl.dk


