
Læs mere

For erhvervsdrivende, ansatte i kulturinstitutioner, lærere, trænere, foreningsmedlemmer…

Torsdag d. 30. marts 2017 kl. 15.00 - 19.00  
Sted: Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13, 8800 Viborg

Forplejning: Kaffe og let servering
Tilmelding her senest 20. marts
Spørgsmål sendes til Rikke Bækstrøm bae@viborg.dk

PROGRAM

15.00   Velkomst ved skolechef Chris Rævsgaard Hansen

15.15   Status og præsentation af KLC Viborg ved pædagogisk konsulent Line Barbara 
Pedersen

                                          
15.30   Oplæg om samarbejde og skolernes brug af eksterne læringsmiljøer ved Rikke 

Bækstrøm koordinator for Midtjylland i Nationalt netværk af skoletjenester

16.00   Kort pause 

16.15   Foredrag ”Archimedes’ lov – husk våddragter” ved Søren Østergaard

17.15   Let servering

17.45 - 19.00  Opdeling i tre spor
 •  Kultur- og naturinstitutioner
 •  Erhvervsliv
 •  Foreninger
 På sporene er der tid og rum til dialog, hvor din stemme kan komme i spil. Der vil 

også være inspiration i form af to oplæg fra lokale aktører og skoler med eksem-
pler på arbejdet med åben skole. Sporene faciliteres af fagkonsulenter fra Viborg 
Kommune. Vælg spor ved tilmelding.

Spark døren ind
Den åbne skole i Viborg Kommune

Er du erhvervsdrivende, ansat i en kulturinstituti-
on, lærer, træner i en klub, medlem af en forening, 
og er du interesseret i at understøtte arbejdet med 
den åbne skole i Viborg Kommune, så kom til dette 
temamøde. Her kan du høre om Viborg Kommu-
nes arbejde med den åbne skole. Du kan bidrage 
med ideer til samarbejdet, få indblik i skoleverde-
nen og være med til at realisere kommunens vi-
sion om en mere åben skole.

Dagen er krydret med foredrag fra den populære 
forfatter og foredragsholder Søren Østergaard, 
leder af Center for ungdomsstudier. Der vil være 
input fra Viborg Kommunes tætte samarbejdspart-
ner Nationalt netværk af skoletjenester samt inspi-
ration fra lokale aktører inden for erhvervslivet og 
kultur- og fritidsverdenen.

https://klcviborg.nemtilmeld.dk/1/


Søren Østergaard er leder af Center for ungdomsstudier 
og har i en lang årrække forsket i børn og unges hverdag 
og værdier, deres deltagelse i fritids- og foreningsliv, de-
res voksenrelationer, samt trivsel.

”I dag skal vi arbejde med Archimedes’ lov – så tag jeres 
våddragter på!”

Archimedes’ lov handler om, hvad der sker, når et legeme 
nedsænkes i vand – og for en gruppe af elever giver Ar-
chimedes’ lov bare bedre mening, når man – i samarbej-
de med dykkerklubben – oplever den på egen krop! For 
andre bliver matematik bare mere spændende og anven-
delig, når man skal tage mål til den kjole, man gerne vil 
sy eller måle ’afleveringsvinkler’ i FC Barcelonas opspil. 
’Åben skole’ handler om at forankre læring i virkelighe-
den, skabe alternative læringsarenaer og møde en ræk-
ke voksne, der, fordi de er specialister på deres område, 
formår at skabe spændende læringsrum. For eleverne er 
’åben skole’ en gave – men det er det også potentielt for 
foreningerne, som får mulighed for at rekruttere nye med-
lemmer, virksomhederne som møder deres kommende 
medarbejdere og ’kunder’, museerne der møder deres 
kommende besøgene m.v.

I foredraget vil der væres fokus på: 
• Hvad er det for nogle elever, der kommer ud i virke-

ligheden, når skolen åbner sig op – hvad drømmer de 
om? Hvad er vigtigt for dem, når de går til noget? 

• Hvilke voksne efterspørger de?
• Hvad ”virker” i forbindelse med ’åben skole’ – skal det 

være events eller forløb?  
• Hvordan skaber ’åben skole’ værdi både for eleven, 

skolen og virksomheden, foreningen m.v. 

Viborg Kommune har udviklet websitet KLCViborg.dk, der har til formål at samle alle forløb til skoler 
i hele Viborg Kommune. Formålet er at lette arbejdet for lærerne, så de gennem en central portal 
hurtigt kan orientere sig i kommunens tilbud.

OPLÆGSHOLDERNE

VIDSTE DU, AT…

Rikke Bækstrøm fra Nationalt 
netværk af skoletjenester har i 
over tre år arbejdet med åben sko-
le og skrevet en masterafhandling 
om lærernes brug af kulturinstitu-
tioner. 

Rikke vil i oplægget fremhæve vig-
tige pointer fra Nationalt netværk 
af skoletjenesters seks kortlæg-
ninger, som afdækker, opsamler 
og formidler praksiseksempler og 
erfaringer med åben skole fra hele 
landet. Kortlægningerne bygger 
på viden fra skolechefer, skolele-
dere, lærere, PLC’er, kulturinstitu-
tioner og andre eksterne lærings-
miljøer. Find kortlægningerne her

Line Barbara Pedersen er pæda-
gogisk konsulent ved Viborg Kom-
mune. Hendes primære opgave 
er at varetage ledelsen af KLC 
Viborg samt være koordinator for 
skolernes pædagogiske lærings-
centre (PLC). 

Line er optaget af, at skole og 
dagtilbud skal have nem adgang 
til ’Det lokale guld’. Hun faciliterer 
netværk, hvor forløb bliver skabt 
af udbyder og bruger i fællesskab.

Arrangeret af Viborg Kommune 
i samarbejde med Nationalt net-
værk af skoletjenester

http://klcviborg.dk/
http://skoletjenestenetvaerk.dk/kortlaegninger/

