Pulje til udviklingsprojekter i den åbne skole 2016
Skolerne kan ansøge om dækning af bestemte udgifter ved nye udviklingsprojekter. Ansøgningen
skal indeholde en projektbeskrivelse med budget. Der opstilles følgende kriterier for et
udviklingsprojekt:
-

-

At udviklingsprojektet skal ligge inden for de overordnede mål for samarbejde mellem skole
og forenings-, erhvervs- og kulturliv, (fastsat af kommunalbestyrelsen.) (skal præciseres
med retning fra KL)
At udviklingsprojektet styrker elevernes faglighed og trivsel.
At udviklingsprojektet kan blive til et varigt supplement til undervisningen uden den
økonomiske støtte fremadrettet.
At der udarbejdes slutevaluering og erfaringsmateriale så projekterne kan fungere som
inspiration og udgangspunkt for andre skoler.

Baggrund
Som en del af skolereformen skal skolerne åbne sig mere op mod samfundet med det formål at
styrke elevernes læring og trivsel gennem en alsidig varieret skoledag. Til den opstartende fase er
der derfor afsat 250.000 kr., som skolerne kan søge i et samarbejde med en eller flere eksterne
samarbejdspartnere til afprøvning af nye samarbejder og nye projekter.
Puljens formål
Med puljen er det hensigten, at skolerne og de eksterne parter kan afprøve nye samarbejder og
nye projekter, som kan integreres i skolen. Projekterne kan både være en del af den faglige
undervisning, en del af den understøttende undervisning og en del af SFO og det er et krav, at
projektet styrker elevernes faglighed og/eller trivsel. Projekterne skal ligeledes ligge inden for de
overordnede mål for samarbejde mellem skoler – herunder SFO- og forenings-, erhvervs- og
kulturliv.
Hvem kan søge
Puljen kan søges af en eller flere folkeskoler i Odder Kommune sammen med en eller flere
eksterne samarbejdspartnere. Der skal være mindst én skole med og mindst én ekstern
samarbejdspartner og begge parter skal underskrive ansøgningen.
Hvornår kan man søge
Pengene kan søges til projekter og initiativer, som afholdes i skoleåret 2016/2017. Der er ingen
ansøgningsrunder, da ansøgninger behandles løbende. Ansøgninger skal sendes til
Folkeoplysningsudvalget, som også vurderer og bevilger til projekterne.
Hvor meget kan man få i støtte
Som enkeltstående skole og samarbejdspartner kan projekter maximalt få 20.000 kr. i støtte. Er
mindst to skoler involveret i projektet/initiativet, vil projekter kunne opnå en støtte på 30.000 kr.
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Hvad kan man søge til
Puljen er målrettet udviklingsprojekter, og driftsudgifter på allerede eksisterende projekter kan ikke
dækkes. 50.000 kr. af puljen er bundet til projekter, der er sundhedsorienteret, mens de resterende
200.000 kr. kan søges mere bredt inden for skoleområdet.
Der dækkes udgifter på:
Udgifter til transport (ej til udlandet).
Materialeanskaffelser - undervisningsmateriale
Udgifter til lokaler (ej ombygning, renovering, anskaffelser).
Der dækkes ikke udgifter til løn til medarbejdere på skolerne, men der kan dækkes udgifter til
honorarer af mindre omfang til de eksterne samarbejdspartnere.
Hvordan ansøger man
Der anvendes kort ansøgnings- og budgetskema (Se vedhæftede). Det sendes til
rikke.bjerre.soerensen@odder.dk mærket ”ansøgning til folkeoplysningsudvalg”.
Krav til ansøgningen
Det er et krav, at ansøgningen beskriver et fælles samarbejdsprojekt mellem en eller flere skoler
og en eller flere eksterne samarbejdspartnere. Ved vurdering af ansøgningen lægges der vægt på,
at ansøgningen lever op til følgende krav:
1. At projektets formål er beskrevet. I projektets formål beskrives, hvordan projektet/initiativet
åbner skolen mod samfundet.
2. At indhold, læringsmål og læringssyn er beskrevet. Det er vigtigt, at projektets indhold og
elevernes læringsmål samt samarbejdspartnernes læringssyn i forbindelse med projektet er
beskrevet.
3. At projektets målgruppe er beskrevet kort og præcist. Beskrivelsen skal indeholde følgende
oplysninger: Hvem indgår i målgruppen? Hvor mange er omfattet af målgruppen? Hvordan vil antal
deltagere i projektet blive opgjort?
4. Oplysninger om eventuel medfinansiering. Medfinansiering kan fx være løn til egne
medarbejdere som deltager i projektet.
Ansøgeren skal anvende ansøgnings- og budgetskemaet. Det anbefales at ansøgning holdes på
max. tre A4-sider.

Hvem udvælger de valgte projekter
Ansøgningerne behandles af Folkeoplysningsudvalget og der gives direkte besked til ansøgerne.

Dokumentnr.: 727-2016-49625

side 2

Hvordan evalueres projekterne/succeskriterier
Efter gennemførsel af projektet forpligtes skolen og den eksterne samarbejdspartner til at lave en
fælles evaluering af projektet. Projektets resultater formidles via en kort kommenteret video eller en
kort beskrivelse på en ½ A4 side. Evalueringen sendes til Folkeoplysningsudvalget.
I evalueringerne forpligtes partnerne til at have fokus på:
-

Udviklingsmulighed i projektet/initiativet – hvordan skal det fortsætte?
Økonomi i projektet – Hvordan kan projektet blive til et varigt supplement til undervisningen
uden den økonomiske støtte fremadrettet eller hvad kræver det?
Vægt på elevens læringsudbytte – hvilken læring fik eleven med og hvad kunne være
godt/nødvendigt at få med næste gang.
Egnet på andre områder – forslag til andre der kan tage projektet til sig og arbejde videre
med det

Projekter, der har fået støtte, vil blive nævnt på OdderNettet.

Links til videre inspiration til arbejdet med den åbne skole

http://www.emu.dk/sites/default/files/Skole-virksomhedsSamarbejde%20i%20Udskolingen2.pdf

http://www.emu.dk/sites/default/files/Skole-virksomheds-Samarbejde%20i%20Udskolingen%20%20en%20guide%20til%20virksomheder2.pdf
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_65002/cf_202/Den_-bne_skole.PDF
http://www.kl.dk/Fagomrader/Folkeskolen/Folkeskolereformen/Den-abne-skole-ny/
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/Den-aabne-skole
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