
Hvor Åben er din skole?
- Få ny inspiration, spændende oplæg og idéer til at komme videre

Onsdag den 14. december 2016 
klokken 11.30-16.00

PÅ ARoS Aarhus Kunstmuseum

for skoleledere, ULF-ambassadører, 
PLCér, læringsvejledere, skolepæda-
goger og andre interesserede

www.ULFiAARHUS.dk

http://ulfiaarhus.dk/


Onsdag den 14. december 2016

Kl. 11.30 Ankomst og sandwich.

Kl. 12.00 Velkomst og introduktion til dagen 
ved Anne Line Svelle, leder af ULF i Aarhus 
 
Rammesætning af Åben Skole 
ved Anne Dissing, Børn og Unge Aarhus Kommune

Kl. 12.30 ULF i Aarhus giver idéer til strategi og organisering af Åben Skole

Kl. 13.00 Praksiseksempler på Åben Skole fra byens skoler 
Kaffe og kage

Kl. 13.45 Introduktion til den nye formidlingsafdeling ARoS Public 
ved Anne Mette Høncke, formidlingsinspektør på ARoS

Kl. 14.00  Hvordan kommer vi videre på vores skole med en Åben Skole strategi? 
Med afsæt i anbefalingerne fra Ministeriet for Børn og Unge skydes ar-
bejdet i gang. 

Kl. 15.00 Kreativitet og eksterne læringsmiljøer 
Oplæg med Anders Morgenthaler

Kl. 16.00  Tak for i dag 
Mulighed for rundvisning på ARoS i den nye udstilling ’Textures of Life’. 
Der er fri entré. 
Læs mere om udstillingen her

Sted 
ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aros Allé 2, 8000 Aarhus. 
Parkering ved Scandinavian Center 
 
Arrangør 
ULF i Aarhus - Undervisning- og læringsforløb i Aarhus 
Center for Læring, Børn og Unge Aarhus Kommune 
 
Tilmelding senest 
Torsdag d. 8. december 2016. Tilmeld dig via dette link: 
https://goo.gl/forms/pFVigI8QV1TZV3LB3 
 
Arrangementet er gratis. 
(Ved udeblivelse eller afbud efter tilmeldingsfristen opkræves 500 kr.) 
 
For yderligere information kontakt Anne Kleberg på 40226303

Kære skoleledere, ULF-ambassadører, PLCér, 
læringsvejledere, skolepædagoger og andre 
interesserede

I inviteres hermed til en inspirerende og anderle-
des eftermiddag, hvor I får input til organisering 
og implementering af Åben skole hos jer.

I vil på dagen høre praksiseksempler, oplæg ved 
Anders Morgenthaler og få startet jeres interne 
arbejde af Åben skole.

Hver skole har i efteråret fået midler fra Børn & 
Unge til Åben Skole initiativer, herunder frikøb af 
lærere samt udvikling af interne tiltag.

Formålet med mødet er derfor at styrke forståel-
sen omkring brug af eksterne læringsmiljøer for 
derigennem at sikre en organisering på skolen, 
så alle klasser får mødet med kulturen i bred 
forstand.  

Vi anbefaler, at I læser udgivelsen fra 
Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling: 
’Øget samspil mellem skole og fritidsliv - sam-
menfatning af anbefalingernefra udvalget om 
øget samspil mellem skole og fritidsliv’. Klik her

Husk: 
I har modtaget økonomiske ressurcer til frikøb 
af lærere til denne type aktiviteter (jf. ugepakke 
37, 2016 under Læring og Udvikling om afsatte 
midler til styrkelse af den positive udvikling i 
arbejdet med den Åbne skole). 
Læs mere om ’Ekstra resurser til frikøb ifm.ud-
vikling af den åbne skole’

Foto: ARoS, Luís Vasconcelos
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Ønsker du at modtage nyhedsbrev fra ULF i Aarhus?
...så klik ind på hjemmesiden og tilmeld dig nederst på siden
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