Principper for den åbne institution for Gjessøs Børn
Formål:
Nærværende princip skal sikre at Gjessøs Børn tilegner sig bredere viden om det omkring
sig givende samfund inden for den sportslige, musiske, kreative, kulturelle og den
erhvervsmæssige verden i en sådan form, at det er relevant for børnene og kan bruges
løbende som erfaringsgrundlag i undervisningen/dagligdagen, og danne basis for faglig
udvikling og almendannelse.
Mål:
• At Gjessøs Børn skal have mulighed for at blive inspireret udefra og på en måde,
som giver mulighed for at udfordre det enkelte barns potentiale bredt.
• At inkorporere det omgivne samfund i den løbende undervisning via erfaringer,
besøg og temadage.
• At sikre den lokale sammenhængskraft.
• At Gjessøs Børn jævnligt deltager i åben institutions aktiviteter.
• At Gjessøs Børn så vidt muligt kommer ud og ser og prøver hvad der sker i praksis i
sammenhæng med åben institution aktiviteter.
Institutionens ansvar:
• At inddragelse af udefrakommende input/personer i undervisningen/dagligdagen,
skal ske ud fra vurderingen af, at deres deltagelse højner kvaliteten i tilbuddet, og at
de bidrager med kompetencer som ikke forefindes i Gjessøs Børn i forvejen.
• Det er ønskeligt at man i den åbne institution, forsøger at lade sig inspirere bredt
inden for de muligheder samfundet giver, både inden for den sportslige-, musiske-,
kulturelle-, kreative og den erhvervsmæssige verden, sådan at forstå, at man skal
give ny inspiration.
• At sikre at der er kvalitet i de tilbud man tager ind i undervisningen, og at der løbende
evalueres i forhold til relevans og læringsværdi.
• At sørge for at det ansvarlige personale altid er tilstede, når der gennemføres
undervisning af eksterne samarbejdspartnere.
• At tilstræbe at Gjessøs børns fagpersoner, aktivt bruger børnenes potentialer i den
åbne institution, både i den faglige og den personlige udvikling af børnene.
• Det er op til institutionens ledelse at vurdere om der er behov for børneattest i det
enkelte tilfælde.
• At aktiviteterne i samarbejdet mellem institutionen og det omgivne samfund er
organiseret efter klare aftaler, ansvarsfordeling og med en høj sikkerhed for alle
børn.
• At der udfærdiges en oversigt over aktiviteter i den åbne institution.
Gensidigt ansvar:
• Der bakkes op om de tiltag der arrangeres i forbindelse med den åbne institution.
• At forældre gerne byder ind med ideer der kan tages ind i den åbne institution.
• At den åbne institution tænkes ind, når det er muligt, på evt. arbejdspladser, i
fritidslivet mm.
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