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Mål med den åbne skole 
 

Den nye folkeskolereform har tre overordnede mål, som den åbne skole og alle reformens øvrige 

initiativer skal støtte op om: 

 

 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. 

 

 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater. 

 

 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes. Blandt andet ved at styrke respekten for 

professionel viden og praksis. 

 

 

Lovgivning om samarbejdet mellem folkeskolen og lokalsamfundet 

Af § 1, stk. 4 i Lov om ændring af folkeskoleloven fremgår, at ”Skolerne indgår i samarbejder, 

herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts og 

foreningsliv, kunst og kulturskoler og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og 

ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og 

obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, 

og skolebestyrelsen kan fastsætte principper for samarbejdet”. 

 

Bestemmelsen understøttes af ny lovgivning om understøttende undervisning og en længere 

obligatorisk skoledag. Loven pålægger kommunens folkeskoler at indgå i samarbejder, herunder i 

form af partnerskaber med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- 

og kulturskoler og med de kommunale ungdoms- og musikskoler, der kan bidrage til at opfylde 

folkeskolens formål for fag og emner. 

 

Med denne bestemmelse forpligtes folkeskolerne til at indgå i ovennævnte samarbejder. 

Institutionerne mv. udgøres typisk af selvejende institutioner, private foreninger og organisationer. 

Politiske og religiøse foreninger kan også indgå i samarbejdet. 

 

Kommunens folkeskoler forpligtes ligeledes til at indgå i samarbejder, herunder i form af 

partnerskaber med kommunale og kommunalt støttede musik- og ungdomsskoler. Samtidig 

forpligtes de kommunale og kommunalt støttede musik- og ungdomsskoler til at indgå i 

samarbejder med de lokale folkeskoler inden for rammerne af den lovgivning, der gælder for dem. 

Der fastsættes ikke regler om forpligtelse til at samarbejde for så vidt angår foreninger og 

organisationer. 

 

Åben skole er også muligheden for, at skolelederen kan give tilladelse til, at en elev opfylder sin 

undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole eller 

eliteidrætsudøvelse i en sportsforening. 

  

Derudover kan åben skole være, at det lokale erhvervs- eller foreningsliv er repræsenteret i 

skolebestyrelsen. 


