Åben skole og Udeskole
Hvad er Den åbne skole og Udeskole
I Udeskole og Den åbne skole er der fokus på at eleverne oplever verdenen og læring uden for
klasselokalet. Det kan være et kortere del af et læringsforløb, hvor eleverne forlader det
traditionelle klasselokale, men det kan også være hele dage.
I Udeskole er der i høj grad fokus på at eleverne kommer ud i naturen. Det kan både være i
skoven, ned til søen, på legepladsen eller på kirkegården, så eleverne oplever at læring ikke
kun foregår i klasselokalet.
Morten Børup Skolens arbejde med eleverne i udeskolen har været omtalt i forskellige
medier. Her er det muligt at læse, høre og se mere om Udeskole på Morten Børup Skolen:
- https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/26-03-2017/1930/udeskoler-erpopulaert?autoplay=1
- https://ugeavisen.dk/Uge-Bladet-Skanderborg/Groenne-fingre-paa-spil-iskolegaarden/artikel/316258
https://stiften.dk/skanderborg/Groenne-fingre-giver-glaede-og-bedreindlaering/artikel/470876
I den åbne skole skal eleverne møde virkeligheden uden for skolen: Skolerne skal ud i
samfundet, og samfundet skal ind i skolen.
En vigtig del af Den åbne Skole er samarbejdet mellem skolen og lokalsamfundet. Vi ønsker at
bidrage til, at styrke den lokale sammenhængskraft i Skanderborg Midtby. For os er det
vigtigt, at eleverne både bliver brugere og skabere i samarbejde med eksterne partnere.
Morten Børup Skolen arbejder med eksterne samarbejdspartnere om både Udeskole og Den
åbne skole. Men vi søger flere eksterne samarbejdspartnere – herunder f.eks.
idrætsforeninger, Kulturskoler, erhvervslivet, andre grundskoler. Vi er mest interesseret i
samarbejde over en længere periode, faste arrangementer og ikke så meget i enkeltstående
events.
Hvem kan f.eks. samarbejde med os?
Musikskoler og ungdomsskoler, foreninger, folkeoplysningsforbund og NGO´er inden for f.eks.
idræt/bevægelse, natur, sundhed/sygdom, internationale organisationer vedr. globale
temaer, folkebiblioteker, kunstskoler, kulturinstitutioner, naturskoler, skoletjenester, lokale
virksomheder med f.eks. med udgangspunkt i entreprenørskab.
Hvilke ”Åben Skole” initiativer er allerede i gang på Morten Børup Skolen?
Vi har et samarbejdet med idrætsforeningerne i Skanderborg Midtby. Her tager eleverne på 7.
årgang junioridrætslederuddannelse i samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Ligeledes
uddanner Skanderborg Gymnastikforening vores elever og medarbejdere i
gymnastikmodtagning.

