TEMAMØDE: STATUS PÅ ÅBEN SKOLE
Kom og hør om nationale kortlægninger af erfaringer med den åbne skole
SkoletjenesteNetværk og Randers Kommune inviterer til
temamøde om status på den åbne skole tirsdag den 6.
december 2016.
Er du ansat i et eksternt læringsmiljø (fx på et museum
eller en naturskole) eller i en kommunal forvaltning, og
er du optaget af at give den åbne skole ben at gå på, så
kom til gratis temamøde den 6. december i Randers, og få
nationalt indblik i feltet og gode ideer med hjem.
På temamødet vil vi lære af den viden, der er kommet frem
i SkoletjenesteNetværks fem nationale kortlægninger.
Kortlægningerne handler alle om arbejdet med at implementere den åbne skole, og de henvender sig til både
skoleverdenen, kommuner, kulturinstitutioner og andre
eksterne læringsmiljøer.
Kortlægningerne kan inspirere til nye modeller og til
måder at gøre den åbne skole lidt smartere, fx når det
drejer sig om transport eller om at indgå nye samarbejder.
PROGRAM:
Kl. 9.30-10.00:

Ankomst og kaffe

Kl. 10.00-11.30: Oplæg med diskussion ved Maria Havgry
		
og Maria Kangas Christensen fra
		
projektledelsen, SkoletjenesteNetværk

Temamødet foregår i Kulturhuset Randers:
Kulturhuset Randers
Stemannsgade 2
8900 Randers C
Tilmelding skal ske senest mandag den 28. november
2016 på kontakt@skoletjenestenetvaerk.dk.
Skriv navn, titel og ansættelsessted.

VIDSTE DU?
SkoletjenesteNetværk har indtil videre udgivet fem kortlægninger om erfaringer med
den åbne skole fra skoler, kommuner og kulturinstitutioner/eksterne læringsmiljøer.

I kortlægningerne viser vi blandt andet at:

22%
af kommunerne har en
politik for, hvor meget
eleverne skal have undervisning i eksterne læringsmiljøer
Der er forskel på,
hvor eksterne
læringsmiljøer rekl
amerer
for deres undervisn
ingstilbud, og hvor
skolerne leder
efter
dem

38 %
af lande
ts
folkesk
olelede
re
mener,
at
deres s eleverne på
kole får
mindre
visning
underie
lærings ksterne
miljøer,
end de
burde
have

SkoletjenesteNetværk er et projekt under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Kulturministeriet, der har til
formål at udfolde den åbne skole i mødet mellem kulturinstitutioner/eksterne læringsmiljøer, skoleverdenen og kommuner.
Læs mere om SkoletjenesteNetværk og se alle kortlægningerne på www.skoletjenestenetvaerk.dk

