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Læringsreformen på Herlev Byskole
Vi udvikler sammen
Åben skole
Et af de nye tiltag i læringsreformen er, at skolerne er forpligtet til at åbne sig mere overfor lokalsamfundet.
Det betyder, at elever og lærere skal mere ud af skolens faste rammer, men det betyder også, at vi skal invitere
mere indenfor hos os her på skolen.
Formålet med den åbne skole
Den åbne skole skal understøtte elevernes læring. Derudover skal den åbne skole også sikre et større kendskab
til de muligheder, som lokalsamfundet – og det danske samfund i det hele taget – kan byde på. Ud over at
støtte et læringsformål, skal samarbejdet med omverdenen også bidrage til at sikre en bedre
sammenhængskraft lokalt og åbne elevernes øjne for det lokale foreningsliv.
Samarbejdspartnere
Skolen kan indgå i samarbejder i form af partnerskaber med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idrætsog foreningsliv, kunst- og kulturskoler, musikskolen, ungdomsskolen, ungdomsuddannelser og erhvervslivet
m.fl.
Partnerskaber på Herlev Byskole
Vi har indgået aftaler med:
o Musikskole, Billedskole og Naturskole
o Kulturinstitution, DGI, CR
o Lokale foreninger
o Erhvervsvirksomheder
o Ungdomsuddannelse, TEC, STX,
Herlev Byskole har i 2015/2016 aftalt med musikskolen, at musikpædagoger fra musikskolen indgår i
undervisningen i 0.kl. +1. kl. og i 3. kl. samt, at musikskolen tilbyder andre aktiviteter på Herlev Byskole.
Ligeledes er der indgået aftaler med Billedskole, Naturskole og ungdomsuddannelserne TEC og STX, hvor
forløbene understøtter den faglige undervisning.
Herlev Byskole har desuden indgået aftaler med DGI om at udvikle ” Udeskole” for eleverne i 0.-5. kl.
Desuden er der indgået aftale med Center for Rummelighed hvor målet er at prøver kræfter med at koble
eksisterende kulturelle aktiviteter til trivsel og faglige mål.
I forhold til de lokale foreninger er der indgået aftaler med en lang række af de lokale idrætsforeninger, bl.a.
fodbold, Herlev basket, aikido mm hvor børn og unge introduceres til idrætsgrene og muligheder for tilknytning
til foreningerne.
SFO, klub og ungecafeerne samarbejder desuden om aktiviteter på tværs af skolerne i Herlev. B.la. diverse
idrætsstævner inden for fodbold, håndbold og floorball og andre arrangementer som dans, stratego, legedage
mm.
Alt sammen tiltag der understøtter børns trivsel og kendskab til mulighederne for sociale fællesskaber i Herlev.
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Det lokale erhvervsliv
For at styrke elevernes kendskab til lokalområdets erhvervsliv har Herlev Byskoles Overbygning opbygget et
tæt samarbejde med flere virksomheder.
Samarbejdet med det lokale erhvervsliv skal hjælpe eleverne til at vælge erhvervsuddannelse efter afsluttet
afgangsprøve.
For at skabe en glidende overgang mellem grundskole og erhvervsuddannelserne har Herlev Byskole indledt et
samarbejde med nogle store entreprenørfirmaer, der i disse år arbejder med at udbygge Herlev Hospital.
Det er et kæmpe byggeri, hvor rigtig mange erhverv er involveret.
Elever fra Herlev Byskole’s 8. klasser skal modtage en del af deres undervisning på byggepladsen. Ud over tiden
på byggepladsen skal eleverne besøge Københavns Tekniske skole, hvor de får mulighed for at arbejde på en
simuleret byggeplads og lave andre praktiske aktiviteter, der skal understøtte besøgene på byggepladsen.
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