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Skolen ud i lokalsamfundet
Lokalsamfundet ind i skolen

Lokalsamfundet i Ringkøbing-Skjern har en bred vifte af
læringstilbud og læringsmiljøer.
Det drejer sig om videns- og kulturinstitutioner, private
organisationer, foreninger, erhverv og ungdomsuddannelser, der
tilbyder læringsmiljøer og læringsforløb, som kan fremme børns
læring.
Gensidigt samarbejde
Aabenskole.rksk.dk er en digital formidlingsplatform med
læringstilbud til kommunens skoler. Med denne netportal vil vi som
kommune være med til at understøtte arbejdet med den åbne skole,
som folkeskolereformen har sat i gang, inden for områderne kultur,
natur, miljø, erhverv, uddannelse, foreninger, innovation og
organisationer.
Samarbejdet mellem skoler og udbydere af læringstilbud skal
bidrage til, at eleverne bliver dygtige og trives. Men også at
eleverne styrker deres kendskab til det samfund og det arbejdsliv,
de skal ud i efter skolen.
Ringkøbing-Skjern Kommunes ønsker at være med til at fremme
samarbejde og partnerskaber mellem skoler og dagtilbud og
lokalsamfundet til gavn for elevernes læring og trivsel samt
variationen i undervisningen.
Hvad er et læringstilbud?

Tilbuddene skal først og fremmest være læringstilbud. Det vil sige,
at det skal være målrettet elevernes læring. Et læringstilbud kan fx
være en hændelse, en oplevelse, en forestilling, et besøg eller et
undervisningsforløb.
Udbyder af et læringstilbud
Måske har du et læringstilbud til skolen? Måske kender du til et sted
i Naturens Rige, som kunne danne grundlag for et læringsforløb.
Måske ønsker du og din forening, virksomhed eller institution at
samarbejde med skolen?
Måske har du brug for en måde at få formidlet dit læringstilbud til
skolen? Så er Aabenskole.rksk.dk noget for dig.
Her kan du – ud fra en skabelon – beskrive læringstilbuddet og
linke til egen hjemmeside. Så vil man på skolerne kunne se de
forskellige tilbud. Både læringsforløb, der kan passe til en konkret
undervisning, men også spændende virksomheder, foreninger mm.
som kan kontaktes med henblik på at få en særlig aftale i stand.
Kriterierne for at få et læringstilbud på Aabenskole.rksk.dk er
følgende:
• Læringstilbuddet kan bruges i undervisningssammenhænge
• Læringstilbuddet henvender sig til en klasse eller en gruppe og
ikke til enkeltpersoner
• Det skal fremgå om Læringstilbuddet er gratis – eller købt af
RKSK, så det er gratis for skolerne – eller hvilken pris kostpris,
der er.
• Udbyderen skal være engageret, have en høj faglighed og
kunne formidle til børn
• Læringstilbuddet skal normalt være tilgængeligt mellem 8-16

• Udbyderen skal have en hjemmeside som portalen kan linke
videre til og læringstilbuddet skal af tekniske grunde have sin
egen underside. Aabenskole.rksk.dk fungerer som en tragt.
Det er derfor vigtigt, at alle relevante oplysninger også står på
udbyderens hjemmeside (tid, sted, pris og læringsindhold
mm.).

Man ansøger Åben Skole-teamet om at blive optaget som udbyder.
Det gøres ved at udfylde og sende skabelonformularen på portalen.
Indtil portalen er helt i luften, kan skabelonen rekvireres fra og
sendes til aabenskole@rksk.dk
Her kan man også henvende sig med spørgsmål og kommentarer.
Karin Guldbrand, Læringskonsulent
Ringkøbing-Skjern Kommune
Dagtilbud & Undervisning
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