Principper for den åbne skole, den varierede skoledag og bevægelse i skoletiden.
Vi vælger at se de tre principper som en helhed og ikke tre selvstændige områder. Den åbne
skole og bevægelse skal, sammen med den faglige fordybelse, være med til at skabe en
varieret skoledag – ja, ikke bare en varieret skoledag men en varieret skoleuge, måned eller
år. Alt sammen med det formål at højne trivslen, motivationen, den faglige kvalitet og
livsdueligheden for eleverne.
Formål:
•

At Gjessøs Børn lever op til skolens formålsparagraf, hvor vi samarbejde med det
enkelte barn og forældrene udvikler barnets sociale, faglige og personlige kompetencer.

•

Den åbne skole skal, gennem samarbejdet med det omgivende samfund, styrke den
lokale sammenhængskraft og introducere eleverne til fritids- og fremtidsmuligheder.

Mål:
•

Samarbejdet mellem skolen og det omgivende samfund består både af aktiviteter i den
fagopdelte undervisning og aktiviteter i den understøttende undervisning.

•

Samarbejdet med musik-, kunst- og kulturskoler bidrager til at udvikle skolens musik
og billedkunstundervisning, samt inspirerer eleverne til at udfolde deres musikalske og
kunstneriske evner og interesser.

•

Samarbejdet med idrætsforeningerne styrker elevernes mulighed for at dyrke idræt og
giver eleverne en større indsigt i variationen af idrætsgrene og lyst til deltagelse i det
lokale idrætsliv.

•

Inddragelse af udefrakommende personer i undervisningen kan ske ud fra vurderingen
af, at deres deltagelse højner kvaliteten, og de bidrager med kompetencer, som ikke er
på skolen.

•

Bevægelse foregår både hverdagen og i forbindelse med tilbagevendende temaer og
traditioner f.eks. fælles idrætsdage, skolefester, skolebytte, adoptionsdage, Store
legedag, barn til barn læring, morgensang, turneringer, motionsløb og temauger.

•

Motion og bevægelse i undervisningen er varieret og sjovt for eleverne.

•

Den varierede skoledag skaber nye og bedre muligheder for at inddrage pædagoger og
øvrigt personale til at støtte og supplere i skoledagen. I undervisningen arbejdes der
bl.a. med varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke
og svage elever, praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner
skolen mod den omgivende verden, og kreativitet, der gør eleverne i stand til at
omsætte viden til produkter samt understøttende læringsaktiviteter, der har til formål
at udvikle elevernes undervisningsparathed ved at arbejde med deres sociale
kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.
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Eksempler på aktiviteter som foregår under overskrifterne ”Den åbne skole”, ”Den varierede
skoledag” og ”Bevægelse”:

Den åbne skole:
Skolebytte
Museumsbesøg: Aqua, Høgdal, kunstmuseet osv.
Minikonfirmand
KK 44
Biblioteksbesøg
Hvem vil være litterær
Book talk
Skolen i biografen
Tandlæge samarbejde
Sundhedsplejersken i undervisningen
SSP-arrangement
Politiet (4. kl. og 0. kl.)
Byggeri emne
Forældre - praktik
Produktionsskolen i børneklassen
Børneklassen
Samarbejde med børnehaven
Den kreative skole
Musikskolen
Forårskoncert
Julekoncert i Brande Kirke
Smagens dag i madkundskab på Teknisk Skole, Silkeborg
Naturfagsfestival/naturfagsdag
Naturfagsmaraton
Naturvejleder
Besøg på gårde/gårdbutikker
Gåture med forældre i naturen
Tur til grusgrave
Tur til rensningsanlæg
Rovfuglecenter
Præster på besøg, imamer, asatroen
Besøg i kirker, kirkegården
SFO/klub: Deltagelse i Fritter samarbejdets arrangementer som skøjtedisco, bordtennis- turnering,
hockeyturnering m.m.
SFO/klub: Ture til svømmehal, minigolf, Fritidsgården, Aqua, Silkeborg Bibliotek (arrangementer i
ferier), Medborgerhuset Them (arrangementer i ferier), Put & Take Sø, Silkeborg Rovfugleshow,
Labyrinthia ...
SFO/klub: Svampetur med naturvejleder, besøg af DGI (fodbold-arrangement), besøg af
Produktionsskolen ...
SFO/klub: Besøg af nogen (forældre, instruktører i lokalområdet/Silkeborg m.fl.), som ‘brænder for
noget’/er dygtige til noget … rollespil, glasperlefremstilling, dans, bordtennis, Zumba, robe skipping
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Den varierende skoledag:
Læsebånd
Fagdage
Fagdage på tværs
Skolefest - skolefest uge
Venskabsklasser
Hvem vil være litterær
Biblioteksbesøg
Book talk
Skolen i biografen
Tage på ture, i skoven (og skrive om)
Ude undervisning
Månedsopgaver
Tværfaglighed (f.eks. da/hi)
Undervisning på tværs af klasser
CL - øvelser - op og stå
Dansk med drøn
Mange forskellige arbejdsformer
Projektarbejdsformen
De kreative fag er naturlige varierede med nye projekter hele tiden.
Julefrokost i madkundskab for forældre
Naturfagsmaraton
Ud i naturen, søen, skoven, omkring skolen
Bringe naturen ind i skolen
Forsøge og eksperimentere
LEGO
SFO/klub: Deltagelse i Fritter samarbejdets arrangementer som skøjtedisco, bordtennis- turnering,
hockeyturnering, fodboldturnering, Gøglermarked m.m.
SFO/klub: Ture til svømmehal, minigolf, Fritidsgården, Aqua, Silkeborg Bibliotek (arrangementer i
ferier), Medborgerhuset Them (arrangementer i ferier), Put & Take Sø,
Silkeborg Rovfugleshow, Labyrinthia ... ...
SFO/klub: Svampetur med naturvejleder, besøg af DGI (fodbold-arrangement) …
SFO/klub: Besøg af nogen (forældre, instruktører i lokalområdet/Silkeborg m.fl.), som ‘brænder for
noget’/er dygtige til noget, rollespil, glasperlefremstilling, dans, bordtennis, Zumba, robe skipping
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Bevægelse i undervisningen:
Idrætstime
Den 3. idrætstime
Motorik i 0. kl.
Idrætsdage (både dem herhjemme og dem vi holder sammen med Bryrup og Frisholm)
Motionsdag
Legedage
Adoptionsdag
Ude undervisning
Dansk med drøn
Bevægelses lege
Hentediktat
Læseløb
Danskstafetter
Fælles lege
Massage
Deltagelse i projekter: “Aktiv rundt i Danmark”, “Sæt skolen i bevægelse”, “Alle børn cykler”
Naturlig bevægelse i de kreative fag
Brain brakes
FLF - fælles lege ved flagstangen
Tværfaglig idræt/nt
NT – kroppen
Gåture/cykelture i naturen
SFO/klub: Rollespil, dans, redskabsbane i gymnastiksal, motorik, stikbold, fodbold, bordtennis,
rundbold, hockey, lege …
SFO/klub: Deltagelse i Fritter samarbejdets arrangementer som skøjtedisco, bordtennis- turnering,
hockeyturnering, fodboldturnering.
SFO/klub: Ture til svømmehal, besøg af DGI (fodbold-arrangement) …
SFO/klub: Besøg af nogen, som ‘brænder for noget’/er dygtige til noget … rollespil, dans,
bordtennis, Zumba, robe skipping.
SFO har hallen fast to gange om ugen.
Børnehaven er fast i hallen en gang om ugen.
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