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6. Den åbne skole 

 
Vedtaget den 28.04.2022 

 

Formålet med nærværende princip er via eksternt samarbejde og inddragelse at medvirke til at 

understøtte og fremme læring og udvikling på Stilling Skole. 

 

Stilling Skole skal fokusere på den åbne skole og som en naturlig del af skolen i almindelighed og 

undervisningen i særdeleshed ved inddragelse af samarbejdspartnere fra det nære idræts-,  

kultur-, forenings- og erhvervsliv. 

Samarbejdet skal i relation til skolens elever have direkte forbindelse til undervisningen og kan 

etableres og gennemføres såvel på som udenfor skolen.  

 

Brobygning og praktik 

Brobygning for 8. årgang (De obligatoriske introduktionskurser) varer fem skoledage samlet eller 

spredt hen over skoleåret. I Skanderborg Kommunes samles det i en skoleuge, hvor den enkelte 

elev introduceres til to forskellige ungdomsuddannelser. 

Introduktionskurset skal bidrage til, at den enkelte elev bliver afklaret og motiveret for at vælge en 

ungdomsuddannelse. 

 

I Skanderborg Kommune er der ikke en planlagt praktikuge, men alle elever i 8. og 9. klasse har ret 

til praktik.  

Det vil sige, at ønsker eleven at komme i praktik, skal eleven og forældre planlægge praktik ken 

med elevens lærere og skolens leder. 
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Det nære idræts-, kultur- og foreningsliv 

Stilling Skole er et naturligt samlingspunkt for byens børn. Stilling Skole vægter derfor samarbejdet 

med foreningslivet højt og vil gennem samarbejde og dialog understøtte fælles aktiviteter.  

Det er ledelsen, der har det overordnede ansvar for, at samarbejdet lever op til de konkrete krav og 

mål, der er til undervisningen. Derfor foregår den indledende dialog om et samarbejde i første 

omgang med ledelsen. 

Aktiviteterne skal ud over at fremme elevernes læring og trivsel også give eleverne forudsætninger 

for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. 

Et tæt samarbejder giver børnene og de unge kendskab til de muligheder, som foreningslivet 

rummer og dermed inspiration til et indholdsrigt fritidsliv.  

Idræt 

Vi samarbejder med de lokale idrætsforeninger om aktiviteter både i skoletiden og i Soffen. 

Formålet er, at eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og 

udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse.  

Kultur 

Stilling Skole samarbejder med Kulturskolen om kulturarrangementer (musik, dans og teater) i 

skoletiden. 

Derudover planlægges Luciakoncert i december og forårskoncert i maj også i et samarbejde. 

Formålet er, at eleverne skal have mulighed for at møde forskellige kulturudtryk. 

 

 

 


