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Princip for åben skole og samarbejde med eksterne partnere 
På Bagsværd skole lægger vi stor vægt på, at elevernes faglighed, viden og 
kompetencer er relevante i forhold til deres skolefag, trivsel og fremtid. 
For at styrke autenticiteten og elevernes oplevelse af, at undervisningen har 
relevans for deres liv, hverdag og fremtid, arbejder vi derfor systematisk og 
synligt med lokale virksomheder, institutioner, klubber, foreninger og øvrige 
eksterne partnere ud fra nedenstående principper.  
Samarbejdets mål er tydelige for eleverne. 
Samarbejde med eksterne partnere foregår lige fra indskolingen og til ele-
verne forlader Bagsværd skole. 
Viden og praksis hos den eksterne partner kobles med skolens teori og praksis 
samt elevernes hverdag. 
Den eksterne partner opfordres til at byde ind med mulige begreber, sam-
menhænge og jobmuligheder samt opgaver og problemstillinger, som ele-
verne kan arbejde med både før, under og efter samarbejdet.  
Inden samarbejdet afstemmes elevernes niveau, klassens aktuelle emne og 
mål for samarbejdet med den eksterne partner. 
Mødet med de eksterne partnere åbner så vidt muligt elevernes øjne for in-
novation, ny teknologi, krav på arbejdsmarkedet og i samfundet som helhed. 
Den læring og undervisning der foregår i samarbejdet med den eksterne part-
ner synliggøres som en del af elevernes skolegang i forhold til at motivere og 
skabe interesse for fagene. 
Det tilstræbes, at samarbejdet er mere end et isoleret endagsbesøg, således 
at det inkluderer flere besøg og at forberedelse inden besøget samt efterbe-
handling hjemme i klassen er centrale elementer i samarbejdet. 
Samarbejdspartneren opfodres til at præsentere sig selv for eleverne inden 
det første besøg. Det kan fx være ved et kort møde i klassen, en folder eller 
med videoklip, hvor den eksterne partner præsenterer sig selv og udvalgte 
medarbejdere, som eleverne skal møde gennem samarbejdet. 
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Det tilstræbes, at der vælges samarbejdspartnere med stor variation således 
at der gennem skoleforløbet både samarbejdes med offentlige, halv-offent-
lige og private partnere ligesom samarbejdet rummer lærings- og jobmulighe-
der af både boglig, kreativ og praktisk karakter. 
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