Princip for skolens samarbejde med
Lokalsamfundets kultur, idræts- og
Forenings- og erhvervsliv
Princip for skolens samarbejder med lokalsamfundets kultur-, idræts- forenings- og erhvervsliv
Formålet med samarbejdet:
•
•

•
•
•

Skolens samarbejder med eksterne samarbejdspartnere skal understøtte opfyldelse af målene
i fagene (Fælles mål)
Skolens samarbejder med eksterne samarbejdspartnere skal understøtte elevernes dannelse,
herunder at de kan indgå i sociale og følelsesmæssige relationer med andre mennesker, kan
bidrage til og udvikle fællesskaber og have forståelse for sig selv og andre som aktive og
deltagende individer i en global verden
Samarbejdet skal bidrage til en varieret og afvekslende skoledag i kobling mellem teori og
praksis, der fremmer elevernes motivation og trivsel
Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med
lokalsamfundet og de muligheder det rummer
Samarbejdet skal fremme 90% målsætningen

Omfanget af samarbejdet:
•
•

På vores skole prioriterer vi samarbejdet med aktører fra skolens nære lokalsamfund
Det tilstræbes, at alle undervisningsansvarlige inddrager eksterne samarbejdspartnere i
undervisningen i løbet af et skoleår – erhvervslivet såvel som frivillige og andre borgere i
lokalsamfundet

Organisering af samarbejdet:
•
•
•
•

Som hovedregel aftales større og bindende samarbejdsaftaler med skolens ledelse
Enkeltstående og kortvarende samarbejder aftales direkte med den undervisningsansvarlige
Den kommunale musikskole medvirker i musikundervisningen på skolen, hvor det fagligt
giver mening
Udskolingen skal prioritere samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt for at styrke
elevernes uddannelsesparathed

Kvalitetssikring af samarbejdet:
•
•

Der lægges vægt på, at de undervisningsansvarlige er til stede i dele af eller hele
undervisningen, når eksterne samarbejdspartnere gennemfører undervisningen i den
fagopdelte/understøttende undervisning
Alle samarbejdsforløb evalueres så vidt muligt af de eksterne samarbejdspartnere, de
undervisningsansvarlige, eleverne og ledelsen i de tilfælde, hvor ledelsen har været
involveret

Principperne er vedtaget i skolens bestyrelse d. 1. august 2019.

Klokkeskovvej 1, 8260 Viby J.
hjv@mbu.aarhus.dk
8713 9360

Side 1 af 1

