
Formål med samarbejdet 

Samarbejdet mellem skoler og de frivillige foreninger har til formål at gøre skoledagen mere 

varieret, skabe øget motivation og bevægelse hos eleverne. Det bidrager til elevernes kendskab til 

foreningsaktiviteter i lokalsamfundet. Erfaringen viser, at flere elever er begyndt at starte på de 

foreningsaktiviteter, der er udbudt gennem Åben Skole Portalen.  

Det er vigtigt, at din forening sætter sig godt ind i ordningen inden I indsender aktivitetstilbud på 

skoleområdet.  

Klik derfor på faktaboksen til højre for at læse mere om hvad foreningerne og skolerne forpligtiger 

sig til når de vil indgå et samarbejde. 

 

Foreningerne kan indsende aktivitetstilbud frem til deadline som er:   

Søndag den 16. august 2020 kl. 23.59 

 

• Foreningerne kan tilbyde aktivitetstilbud til: 1 klassetrin, 4 klassetrin, 5 klassetrin og 7 klassetrin. 

• Foreningernes aktivitetstilbud kan tidligst starte fra mandag den 14. september (uge 38). 

• Forløb for 1. klasserne kan tidligst starte fra mandag den 19. oktober (uge 43). 

• Skolerne skal booke aktivitetstilbuddene mellem mandag den 24. august frem til deadline søndag 

den 30. august (uge 35). 

• Foreninger vil derefter hurtig få besked om hvilke aktivitetstilbud der er blevet booket, og får 

tilsendt kontaktoplysninger til klasselærer og til skolens kontor i forhold til deres planlægning. 

• Det er lærerens opgave at kontakte foreningen inden besøget, for at planlægge og justere forløbet 

endeligt. Har læreren ikke kontaktet foreningen, anbefales det at foreningen selv tager kontakt. 

• Skulle der opstå forhindringer, forventes det at den lærer, der har booket forløbet eller 

skolelederen tager kontakt til foreningen og forklarer situationen.    

• Det er muligt for foreningerne at tilbyde aktivitetstilbud fra 6 timer til 8 timer varighed med et 

honorar på 250 kr. pr. time inkl. Forberedelse og transport. Det endelige beløb bliver opgjort og 

godkendt af foreningen og herefter udbetalt til foreningens nem-konto.  

inden sommerferien 2020. Der skal i den forbindelse udfyldes et kort evalueringsskema. 

• Hvis din forening ønsker at tilbyde mange aktivitetstilbud eller har du andre spørgsmål i 

forbindelse med samarbejde mellem skole og forening, kontakt endelig  

Lina Johansen på lina@ifs-greve.dk tlf. 40 10 01 74 
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