EVALUERING AF

Åben Skole 2017
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ANALYSEREDE FORHOLD
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EVALUERINGSSPØRGSMÅL

”Hvordan virker den åbne skole i foråret 2017 med henblik på at
skabe mest mulig læring og trivsel hos eleverne?”
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ANALYSEREDE FORHOLD

ANALYSEREDE FORHOLD
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ANALYSEREDE FORHOLD

Åben skole som proces
og samarbejde

Lærernes og eksterne
undervisers syn på åben
skole

Roller og opgaver
i åben skole

Åben skole
i relation til
visionens mål

nn Åben skole benyttes overvejende
som en enkeltstående begivenhed.

nn Økonomiske rammer begrænser
muligheden for tilbud og transport særligt yderskolerne.

nn Lærerne er positive og
interesserede.

nn Åben skole bidrager til
opfyldelse af visionens 4
første mål.

nn Læring og oplevelser fra åben
skole bringes i spil i den almene
undervisning efter behov.
nn Kontakt mellem lærer og ekstern
underviser er ofte begrænset til
praktisk karakter.

nn Lærerne er tilfredse med eksterne
underviseres faglighed og evne til at
formidle.

nn Lærerne har den pædagogiske
rolle, hvor ekstern underviser
har det faglige ansvar.

nn Lærerne er tilfredse med mængden og
udbuddet af forløb.

nn Lærerne får mulighed for
at observere egne elever i
undervisningen.

nn Åben skole bidrager til lærernes egen
faglige udvikling.

nn Eleverne er deltagende og
interesserede.

nn Eksterne undervisere ønsker et udvidet
samarbejde med lærerne både før og
efter et forløb.

nn Eleverne mangler information
om formål.

nn Eksterne undervisere ønsker flere
længerevarende åben skole forløb.
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nn Nogle elever er udfordrede i at
være i nye ukendte rammer.

nn Der mangler fokus på
systematisk videreførelse af
læring.

Evaluering er ba
seret på
observationer af å
ben skole
forløb og intervie
ws af lærere
og eksterne unde
rvisere.
Undersøgte Åben
skole
forløb er arrange
ret
gennem Skoletje
nesten,
UngAalborg, Ku
lturskolen og
Playmakerordni
ngen.

TILTAG

På baggrund af evalueringen planlægger Skoleforvaltningen at igangsætte
følgende fem tiltag i det videre arbejde med at udvikle den åbne skole.
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Bedre sammenhæng mellem åben skole og
den daglige undervisning
Skoleforvaltningen vil udarbejde en model til brug for centralt
organiserede aktører og skolerne i forhold til åben skole.
Formålet med modellen er
at arbejdet med åben skole
yderligere kvalificeres, og dermed
skaber bedre sammenhæng
mellem åben skole og den daglige
undervisning.
Modellen skal ligeledes støtte
op om visionens 5. mål, således
der i højere grad arbejdes mere
systematisk med videnproduktion i
forbindelse med åben skole forløb.

På baggrund af modellen skal der
sikres en forventningsafstemning
og afklaring af roller og opgaver.
a) dels mellem Skoleforvaltning
og skole. Det er vigtigt, at der fra
Skoleforvaltningen gives udtryk for,
hvilke forventninger der er til skolerne i
forhold til brug af åben skole.
b) dels mellem lærer og ekstern
underviser. Det er vigtigt, at lærer og
ekstern underviser afklarer forhold
forud for et åben skole forløb for at
sikre mest værdi af forløbet.

En fast del
af skoleårets
planlægning

Alle skoler skal have
adgang til en bred vifte af
tilbud

Skoleforvaltningen opfordrer til
et tættere samarbejde internt
mellem de centralt organiserede
aktører (Skoletjenesten,
UngAalborg, Kulturskolen og
Playmakerordningen), for at
udvikle måden hvorpå der
planlægges og udvikles åben
skole forløb. Således at åben
skole forløb bliver en fast del af
skoleårets planlægning. Derfor
lægges der op til koordinerende
netværksmøder i denne gruppe.

De centralt organiserede aktører skal
fokusere på at etablere lokale samarbejder
for at imødekomme transportudfordringer
for særligt yderskolerne, og dermed
bidrage til, at alle skoler har adgang til en
bred vifte af åben skole tilbud.

Indsatsen aabenaalborg.dk skal
ligeledes bidrage til et tættere
samarbejde med skolerne og de
eksterne aktører, således åben
skole forløb bliver en fast del af
skoleårets planlægning.
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Det videre arbejde
Der arbejdes videre med evalueringens
resultater i et samarbejde mellem
Skoleforvaltninger og skoler med henblik
på at drøfte, hvordan skolerne kan
arbejde med at udvikle praksis inden
for åben skole, og hvordan samarbejdet
mellem forvaltning og skoler kan udvikles
yderligere.

