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Sådan komme du i gang

Når din skole indgår et samarbejde med en virksomhed, skal du bl.a. være opmærksom på at tage højde for kulturforskelle, lære nye fagområder at 
kende, stille opgaver, afholder møder, osv.

Sørg for at afklare skolens behov, ressourcer, roller og ansvar, inden I tager kontakt til virksomheden. Når I har oprettet kontakt, så sørg for at I la
ver faste og realistiske mål og aftaler.

Det kan du få hjælp til
• Opstille mål og behov for skolen
• Lokalisere samarbejdspartnere
• Bindeled mellem parter
• Planlægge læringsforløb
• Søge midler

Se desuden DREJEBOGEN på næste side.



DREJEBOG FOR PARTNERSKABER I ÅBEN SKOLE REGI
Dette er en drejebog for skoler, der ønsker at samarbejde med virksomheder, foreninger, kulturinstitutioner e.l.

HANDLING FORKLARING

1 
START

En klasse ønsker et samarbejde med en eks-
tern partner for at styrke undervisningen

Start med at formulere jeres formål. Hvorfor ønsker I et sam-
arbejde? Hvordan gavner det undervisningen og eleverne?

2 
Afdække behov for undervisningen

Læreren/teamet drøfter hvilke behov, der 
ønskes styrket inden for undervisningsområ-
det.

Vær så grundig som muligt. Sørg for at partnerskabet bidrager 
til det, som eleverne i forvejen skal lære.

3 
Kortlægning

Læreren/teamet udarbejder en oversigt over 
mulige samarbejdspartnere.

Det kan være svært at kortlægge. Derfor er det en god idé at 
trække på skolens Åbenskole-ambassadører og Det Faglige Cen-
ter. Overvej om det har betydning om samarbejdspartneren er 
en virksomhed, NGO, forening eller kulturinstitution. Overvej 
også, om afstanden mellem skole og samarbejdspartner er rele-
vant. Det kan have betydning for samarbejdsformen.

4 
Samarbejdsform

Læreren/teamet beskriver skolens ønske til 
samarbejdsformen.

Der er mange muligheder. Er der tale om adoptionsaftale, 
brug af gæstelærere, virksomhedsbesøg, interview, elevprak-
tik, mentorordning, camp, skyggejob eller andet? Det er me-
get afgørende for, hvad eleverne skal lærer i forløbet.

5 
Henvendelse

Læreren/teamet/Det Faglige Center tager 
kontakt til mulige samarbejdspartnere. 
Her kan anvendes en standardskabelon.

Vær meget præcis i det, skolen ønsker at opnå. Sørg også for 
at tydeliggøre, hvad netop denne aktør, kan få ud af samarbej-
det. Jo mere konkret, des lettere er det for den eksterne aktør 
at se sig selv i samarbejdet. Men hold det også kortfattet (ca. 
en side). Sørg for at adressér det til en afdeling eller en per-
son. Hvis der ikke kommer respons inden for et par uger, så 
følg op pr. telefon. Hvis det stadig ikke fører til noget, så over-
vej, om der er andre i virksomheden/foreningen etc., der er en 
bedre indgang.

6 

Indledende møde

Læreren/teamet/Det Faglige Center afholder 
indledende møde med samarbejdspartneren 
for at afstemme forventninger.

Her begynder I at sætte rammer og indhold for samarbejdet. 
Hold fokus på mål, læringsmål, tidshorisont, ressourcer og rol-
ler. Det er ikke nødvendigt at have det hele på plads på første 
møde, men når mødet er slut, skal skolen være afklaret, om 
det er en reel mulighed for samarbejde. Det efterfølgende ar-
bejde fylder meget, og derfor er der ikke plads til misforståel-
ser. Vær opmærksom på, at samarbejdspartneren ikke altid 
kan imødekomme skolens behov til fulde.

7 

Samarbejdsaftale

Ledelsen + læreren/teamet/Det Faglige Cen-
ter samt samarbejdspartneren formulerer og 
underskriver en aftale.

Ledelsen skal være med. Vær meget specifik i formuleringen. 
Det skal tydeligt fremgår, hvad der skal opnås, hvilke tiltag I vil 
lave for at opnå det, hvem der har ansvaret for hvad, og i store 
træk også hvornår. Beskriv hvilke tiltag, I eller samarbejdspart-
neren kan stå for, og hvilke I skal have hjælp til. Skal I bruge 
ekstra hænder, eller ressourcer? Vær sikker på, at aftalen er 
godkendt af alle relevante parter.

8 

Løbende evaluering

Alle samarbejdspartnere evaluerer løbende 
og retter projektet til.

Der vil altid være behov for justeringer, så sørg for at få lagt 
møde (evt. telefonmøder) ind i god tid, og sikr jer, at det prio-
riteres. En fast evaluering og videndeling forbedre både pro-
jektet, men også relationerne mellem parterne.
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