Åben
Mark
Åben Mark er en uge eller nogle dage, hvor hele eller dele af skemaet erstattes af et program, som
forældrene planlægger og afvikler i samarbejde med en af klassens lærere eller pædagoger. Aktiviteterne
kan foregå på skolen eller ude af huset, som fx besøg på en bondegård eller en arbejdsplads.
Formålet med Åben Mark er at få forældrene til at involvere og engagere sig på en ny måde, og at klassen
får nogle anderledes oplevelser sammen. Det er en mulighed for at sætte temaer eller færdigheder på
dagsordenen, og dermed sætte præg på skoleåret.

I skoleåret 17/18 ligger Åben Mark i uge 19, den 7., 8. og 9. maj
Mange måder at gøre det på
Der er rigtig mange måder at holde Åben Mark på. I kan som forældregruppe vælge at planlægge tre hele
dage, ud fra en eller flere overskrifter, eller I kan nøjes med et par enkelte lektioner, hvor dem, der kan lyst
og overskud kan byde ind. Hvis I som forældregruppe vælger at springe over et år, kan I gøre det. I så fald
vil den tilknyttede lærer eller pædagog stå for undervisningen de pågældende dage.
I de klasser, hvor Åben Mark har fungeret, har eleverne lært en masse. Og de har fået lov at lære på nye
måder.

Overskrift for dagene
Hver årgang kan planlægge aktiviteterne ud fra en overskrift.
Overskrifterne kan være:
1. Klasse: Hvad kan jeg blive?
2. Klasse: Hvad kan jeg gå til?
3. Klasse: Trivsel
4. Klasse: Natur og udeliv
5. Klasse: sundhed og krop
6. Klasse: Hvad kan jeg blive?
I er som klasse også velkomne til at finde jeres helt egen overskrift – eller I kan lade aktiviteterne stå for sig
selv.

Erfaringerne fra de forrige år
Erfaringerne fra de tidligere år har været blandet. Der har været klasser, hvor det har været nogle
fantastiske dage og aktiviteter, og hvor både elever, forældre og lærere har været meget positive. Og der
er klasser, der har haft mere blandede oplevelser, eller hvor det ikke er lykkedes.
Når vi har valgt at holde fast i konceptet er det fordi, at vi tror på, at nye traditioner, som fx Åben Mark,
tager tid at opbygge.
Vi har dog erfaret, at det er vigtigt at skrue ned for forventningerne og ambitionerne. Derudover har vi
valgt at indsnævre konceptet til tre dage frem for fem, samt at indsnævre det, til kun at gælde 1.-6. Klasse.

Inspiration
Overskrifterne fra de tidligere år har bl.a. været:

















De fire elementer: luft, ild, vand og jord
Krop og sundhed
Mad fra mange lande
Hvad kan jeg blive?
Præsentationsteknik
Skriveværksted/forfatterbesøg
Billedværksted
Innovation og design
Kroppen
Forfatterbesøg/ skriveværksted
Venner/ trivsel
Matematikværksted
Skulpturer
Sport
Graphic novels
Mindcraft

Mere viden?
Skolebestyrelsen har lavet et princip for Åben Mark, der ligger i mappen Principper under
Skolebestyrelsesfane på Skoleporten.
Interesseorganisationen Skole og Forældre har lavet en artikel om Åben Mark på Langelinieskolen, som kan
findes på deres hjemmeside http://www.skoleborn.dk/aug_2015/skole-hjem-samarbejde%2clangelinieskolen.html
Ved spørgsmål om Åben Mark:
Kontakt skolebestyrelsen via Forældreintra

