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Man skal ikke være bange
for at lade andre bidrage.

De har måske en anden måde
at gøre tingene på, men
det skader bestemt ikke 

elevernes læring at komme ud 
og opleve noget andet. Eleverne 

er jo lidt for vant til mig.
Jens er en ny mand, der gør

det hele levende. Han har 
grebet tingene helt anderledes 

an, end hvis det var mig, der 
skulle have stået og fortalt

om fx gravhøjene.”

Man kan huske meget 
mere, når man er ude. Hvis 
nu man bare læser en bog 

om fx at grave med
en metaldetektor, så får 
man jo lov til at gøre det 

selv! Jeg kan huske de 
fleste af tingene, fordi man 

jo danner sig et billede 
inde i hovedet på en anden 

måde, når man er uden
for skolen.”

Rasmus, elev i 5. klasse

Henrik Sørensen, historielærer

Fregatten Jyllands 
anker – på 5072 pund, 
En urokkelig del af 
byens historie.

På en natur- og byvan-
dring i Juelsminde 

fortæller to “Juelsmin-
de-guider” fra 5. klasse 

om voldstedet på 
Odelsbjerg. Fortællin-
gen optages på video.

Når man laver det, jeg gør, er det vigtigt
at have en interesse for historie og

naturen omkring os og være interesseret 
i at arbejde med formidling og børn. Man 

skal kunne sætte sig ind i lærernes og 
børnenes måde at tænke og arbejde på, så
de får noget relevant med hjem. Men når 

først man har lavet noget sammen én gang, 
så er det meget lettere at sige: ‘Skal vi ikke 

lave noget sammen igen?’”

Jens Kjær, natur- og kulturvejleder i Hedensted Kommune

Fakta om
åben skole
EVA følger i 2016-18 
erfaringerne fra ca. 
20 kommunale udvik-
lingsprojekter, der med 
støtte fra Undervis-
ningsministeriet og Kul-
turministeriet arbejder 
med at udvikle samar-
bejdet mellem skoler og 
deres omverden. EVA 
udgiver i den forbin-
delse et inspirationska-
talog i efteråret 2017 og 
en erfaringsopsamling 
i 2018. 

Hold øje på www.eva.dk 
og Facebook.

Det giver 
samarbejdet os

Det er altid en win-
win-situation, når vi 

samarbejder med skolerne. 
Børnene går jo herfra og 
fortæller historier om
det, de har hørt. Det er

vi bare glade for – vi vil jo 
gerne have, der er nogen, 
der lægger mærke til og 

bruger vores arbejde.
Så det virker begge veje!”

Når skoler samarbejder med det omgivende samfund, 
opstår nye muligheder for at gøre undervisningen 
relevant og nærværende for eleverne. Der ligger en 
stor verden lige uden for skolen, hvor bl.a. lokale med 
fortælleglæde kan bidrage med viden, der kan styrke 
undervisningen.

S
elvom viljen er der, kan det være 
svært i en travl hverdag at indfri 
målet om at komme ud i det omgi-
vende samfund med sine elever 
eller at invitere personer, der ikke 

er en del af skolen, ind i sin undervisning. 
Især for landkommuner, som har langt til 
de omkringliggende byers kulturtilbud, kan 
det være en udfordring. 

I Hedensted Kommune danner projekt 
“Kom ud og lær” rammerne om et velfun-
gerende samarbejde mellem lærerne på 
kommunens skoler og natur- og kultur-
vejleder Jens Kjær. I undervisningsforløb, 
som lærerne og Jens skaber sammen, bli-
ver emner som landbrugets historie, den 
industrielle revolution eller stenalderen gjort 
konkrete og nærværende for eleverne gen-
nem besøg i lokalområdet på fx en gammel 
mølle, gravhøje og en tidligere stationsby. 

Det er Jens, der er drivkraften i projektet. 
Han har både opbygget et stort netværk af 
mennesker fra lokalområdet, der har viden 
om de lokale kultur-og naturfænomener 
omkring landsbyen og har i samarbejde 
med en kommunal læringskonsulent sat 
sig ind i Fælles Mål og skolernes arbejde 
med læringsmål. Jens har bl.a. arbejdet 
tæt sammen med Henrik, der underviser i 
historie, matematik og natur/teknologi på 
Rårup Skole.

Både lærerne, deres elever, de eksterne 
aktører og Jens Kjær er glade for samarbej-
det, der hver på sin måde giver dem noget 
meningsfuldt. Se her, hvad Jens, Henrik, Ole 
fra lokalarkivet og en elev fra Rårup Skole 
får ud af samarbejdet.  

Af evalueringskonsulent
Bjarke Frydensberg

Ole Jørgensen, lokalarkivar

Overvejelser, når
du skal samarbejde
med parter uden
for skolen
Tænk lokalt
Overvej, hvordan lokalområdet om- 
kring skolen kan bruges i under-
visningen. Ofte er der interessante 
historier i byen, landsbyen eller i 
naturen omkring skolen, der kan 
inspirere din undervisning.

Kobling til hverdagen
I samarbejdet med aktører i lokal-
området får du mulighed for at 
skabe en tydelig kobling til steder, 
som er del af elevernes hverdag. 
Det kan øge motivationen og enga-
gementet hos eleverne, som ople-
ver, at abstrakte emner eller fjerne 
begivenheder bliver aktuelle på en 
ny måde.

Brug lokale kulturinstitutioner
Mange lokale museer, foreninger 
og naturcentre opdaterer løbende 
deres tilbud og har ofte en skole-
service med korte forløb, der kan 
udbygges og tilpasses din under-
visning. 

Brug frivilligheden 
Aktører i frivillige foreninger er drevet 
af deres lyst til at samarbejde. Husk 
at afklare fra start, hvad de har lyst og 
kompetencer til at bidrage med.

Skab klare rammer for
samarbejdet 
I samarbejdet med organisationer, 
frivillige foreninger og lignende er 
det vigtigt at planlægge det kon-
krete forløb i fællesskab. Aftal, hvilke 
roller og hvilket ansvar I hver især 
har i forløbet. 

Vov kontakten
Det handler om relationer: Den før-
ste kontakt er somme tider den svæ-
reste. Men når du som lærer har 
samarbejdet med personer uden for 
skolen én gang, er det ofte lettere at 
sætte gang i nye forløb.

Afstem forventningerne
til udbyttet
Det er en god idé at have en dialog 
om, hvad udbyttet af forløbet skal 
være – fx hvordan aktiviteterne kobler 
sig til elevernes øvrige undervisning, 
og hvad forløbet skal lede frem til.

DEN ÅBNE SKOLE

Elever fra Rårup Skole lytter til 
historien om den hellige Skt. 
Anna kilde – og smager på det 
friske kildevand.  


