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Beslutning: Nedsættelse af arbejdsgruppe om Åben Skole
Sagsnr. i ESDH:
22/6916
Beslutningskompetence: Folkeoplysningsudvalget
Beslutningstema
Udpegning af repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget til ”Åben Skole arbejdsgruppe”.
Sagsfremstilling
Forvaltningen af samarbejdet omkring Åben Skole ligger formelt på Skoleområdet, men har fra
starten været koordineret med kommunens foreningsliv gennem en tværfaglig arbejdsgruppe. På
skoleområdet er der allokeret ressourcer i form af en ”Playmaker” samt afsat kr. 200.000 i en ”Åben
Skole Pulje”.
Den tidligere Åben Skole arbejdsgruppe mødtes i februar og marts 2022 for at drøfte gruppens
arbejde, og hvad en eventuel arbejdsgruppe skal lave fremadrettet.
Arbejdsgruppen har især haft fokus på
 markedsdage, hvor foreningerne har præsenteret deres tilbud for lærere og pædagoger på
skolerne og FFO’erne i Furesø. Dette er der ikke længere opbakning til fra skolerne.
 Markedsføring af åben skole puljen som blev startet i 2017, samt
 skift af åben skole platform fra www.skolenivirkeligheden.dk til www.skoletjenesten.dk/furesøåben-skole.
Der er sket rigtig meget med åben skole de seneste fire år. Åben skole samarbejdet kører rigtig godt
på flere af skolerne og en gruppe af foreningerne i Furesø. Det er oftest en idrætsforening og en
klasse/årgang. Det er en udfordring for foreningerne at deltage i åben skole samarbejdet, da det
oftest ligger i den almindelige arbejdstid. Foreningerne er derfor afhængige af, at de har en
træner/instruktør, som kan tage fri eller er uden for arbejdsmarkedet. Men der er en del foreninger,
der har været klar til åben skole samarbejdet. Åben skole puljen er godt søgt, og inden corona blev
alle 200.000 kr. uddelt. Dog har nedlukningerne gennem de seneste to år betydet, at puljen ikke er
blevet uddelt fuldt ud.
Den tidligere arbejdsgruppe var af den opfattelse, at der på baggrund af corona er brug for et fornyet
fokus på åben skole for at få det i gang igen.
Målet for den nye arbejdsgruppe
På baggrund af hvad der er sket på åben skole området, har den tidligere arbejdsgruppe opsat tre
mål for det fremtidige åben skole samarbejde
 Flere tværfaglige og virkelighedsnære forløb
 Et styrket FFO3 samarbejde med foreninger
 Flere foreninger med ind i åben skole samarbejdet
For at understøtte disse mål foreslår den tidligere arbejdsgruppe, at en ny arbejdsgruppe skal
fokusere på:
 Understøtte foreninger i åben skole samarbejdet
- Undersøge eksisterende materiale fra fx DGI, som kan bruges til tværfaglige forløb, som
foreninger kan tage i brug
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- Udbrede ”den gode fortælling” og erfaringer fra foreninger, som allerede er en del af åben
skole i Furesø
Kommunikation og markedsføring
Nye foreninger
- Kontakte foreninger, der har forløb på skoletjenesten, som ikke bruges
- Kontakte nye foreninger, som godkendes af Folkeoplysningsudvalget
- Kontakte eksisterende foreninger omkring åben skole samarbejdet

Medlemmerne i den tidligere arbejdsgruppe, som ikke er var udpeget af Folkeoplysningsudvalget,
vil gerne fortsætte i en ny arbejdsgruppe. Det drejer sig om Claus Ibsen og Peter Thomsen
(skoleledere på hhv. Hareskov skole og Lille Værløse skole), Annette Ohm (FIR repræsentant), en
repræsentant fra fritidsvejledningen og Ida Stenum Nielsen (åben skole playmaker). Gruppen vil
blive suppleret med en FFO-leder for, at have fokus på at styrket FFO3-samarbejdet.
I den tidligere arbejdsgruppe havde Folkeoplysningsudvalget udpeget tre kandidater – en for idræt,
en for kulturen og en for spejderne. Efter valget til det nye Folkeoplysningsudvalg er FIRs
repræsentant i arbejdsgruppen nu blevet medlem af Folkeoplysningsudvalget. Forvaltningen
foreslår, at en fremtidig arbejdsgruppe i alt omfatter tre foreningsrepræsentanter, således at FIRs
repræsentant overgår som Folkeoplysningsudvalgets repræsentant på idrætsområdet, og at udvalget
derudover udpeger en repræsentant for henholdsvis kulturen og spejderne.
Økonomiske konsekvenser
Arbejdsgruppens opgaver løses inden for det afsatte budget til Åben Skole. Budgettet er afsat under
Skoleområdet.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Foreningernes fortsatte deltagelse i en arbejdsgruppe omkring Åben Skole, støtter op om mål 5.3
”Civilsamfundet bidrager til stærke fællesskaber”, hvor kvaliteten i skolernes undervisning
forbedres ved, at flere frivillige organisationer bidrager.
Borgerinddragelse
Inddragelsen sker via Folkeoplysningsudvalget.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Arbejdsgruppen mødes ca. hver anden måned for at drøfte og følge op på udviklingen af åben skole
samarbejdet i Furesø.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget udpeger en repræsentant for spejderne og en repræsentant for kulturen
til Åben Skole arbejdsgruppen, og at FIRs repræsentant fremadrettet overgår som udvalgets
repræsentant for idrætten.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-05-2022
Folkeoplysningsudvalget besluttede at fastholde den nuværende repræsentation i arbejdsgruppen
således, at FIR fortsat udpeger et medlem.
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Folkeoplysningsudvalget udpeger Sven Krarup Nielsen, Annette Ohm og en repræsentant fra
kulturområdet til arbejdsgruppen. Repræsentanterne fra kulturområdet meddeles direkte til
forvaltningen.
Gitte Åkjær deltog som suppleant.
Afbud:
Muhammed Bektas
Mogens Daniel Bruun
Ole Bischoff Kristensen

Bilag:

