
Dagtilbud og skolers  
mure er porøse
Af Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef hos VIA University College

Det åbne dagtilbud og den åbne skole har været en 
del af danske børn og unges institutionsliv længe 
før dagtilbuddenes nye styrkede pædagogiske læ-
replaner og den omdiskuterede skolereform. Det 
betyder i al sin enkelthed, at vuggestuer, børneha-
ver og skoler åbner sig for omverden. Det drejer sig 
ikke kun om at tage på tur og få fælles oplevelser. 
I et samarbejde med fx kunstneriske, naturfaglige 
og idrætsrelaterede foreninger rettes børn og unges 
opmærksomhed mod en central del af lokalsamfun-
dets DNA og den danske kulturarv. 

Dette inddrager ideelt set også andre centrale res-
sourcepersoner i forhold til børn og unges udvik-
ling og dannelse. Friluftsvejledere, kunstnere og 
håndboldtrænere kan sammen med pædagoger og 
lærere skabe nogle gode miljøer for naturfaglige, 
æstetiske og motoriske læreprocesser. Når elever i 
historieundervisning kan gå på oplevelse i lokalar-
kivet under kyndig vejledning fra arkivaren, skaber 
det noget andet, end når der fortælles og trænes 
kildekritik i klasserummene. 

Da den åbne skole blev evalueret i forbindelse med 
skolereformen fra 2013, blev det konkluderet, at 
den ikke havde været en succes, fordi dens effekt 
på elevers nationale testresultater i dansk og ma-
tematik ikke kunne spores. Spørgsmålet er, om det 
ikke er helt andre sider af elevernes læring og dan-
nelse, som vi skal se efter, når vi evaluerer på den 
åbne skole.

Evalueringer af det åbne dagtilbud peger på, at bør-
nene får flere kulturelle indtryk, når der knyttes an 
til de omkringliggende kulturinstitutioner. I Desig-
nerbørnehuset Sanseslotte kan børn eksperimen-
tere med streger i kunstværker, og på Københavns 
Museum kan man røre ved og lugte til fortidens 
fund.

Det kan altså være godt, at der er blevet åbnet for 
dagtilbud og skoler, men det ikke så simpelt, og det 
kan være tidskrævende. Historieundervisning skal 
ikke bare henlægges til Den Gamle By i Århus. Der 
skal etableres et tæt samarbejde mellem undervis-
ningens didaktiske universer og museumsverdenen 
i bestræbelsen på at opbygge en blivende betydning 
i forhold til historieundervisningen på den lange 
bane. Det har vist sig, at kommunal opbakning til at 
træffe gode aftaler mellem institutionerne kan være 
en hjælp, ligesom der ved den COVID-19-betingede 
genåbning lige inden sommerferien dukkede nye 
perspektiver op. Et af dem var, at lempelsen af den 
stramme styring af dagtilbud og skoler kombineret 
med behovet for mere udeliv og udeundervisning 
medførte, at dagtilbud og ikke mindst skoler meldte 
tilbage, at det var lettere at etablere samarbejde med 
lokalsamfundets tilbud. 

Stensikkert er det, at den ledelsesmæssige opbak-
ning og involvering er afgørende, og præcis det om-
råde kaster dette nummer lidt lys på. Jacob Torfing 
argumenterer for, hvordan den åbne skole skal hjæl-
pes på vej af tværgående, distribueret og frivillig 
ledelse. Gennem projektet Legekunst har Ulla Voss 
Gjesing opdaget, hvordan et fælles sprog mellem 
ledelserne i de deltagende institutioner kan betyde 
noget for det åbne dagtilbud. Gennem cases be-
skriver Sif Brunemark, hvordan ledelser proaktivt 
kan opsøge relevante samarbejder mellem skoler og 
eksterne aktører. Og endelig diskuterer Mathilde 
Hjerrild Carlsen de nye krav til ledelserne, hvis de 
vil involvere skoler i virksomhedssamarbejde. Der 
er med andre ord masser af gode konkrete ledel-
sesmæssige greb, der kan bidrage yderligere til ar-
bejdet med det åbne dagtilbud og den åbne skole. 
God læselyst.

Dørene åbnes til den åbne skole
Af Sif Vincent Brunemark, Thilde Maria Chri-
stensen og Rikke Rasmussen
Hvad skal der til for at facilitere et menings-
fuldt samarbejde mellem skoler, foreninger, 
kulturaktører og professionelle? Denne artikel 
dykker ned i forskellige eksempler på samarbej-
de med eksterne aktører i Roskilde Kommune 
og belyser herigennem ledelsesmæssige greb og 
metoder til at skabe samarbejde på tværs. 2
Ledelse og det ligeværdige samarbejde
Af Ulla Voss Gjesing
Der er mange former for eksterne samarbejder 
i både den åbne skole og det åbne dagtilbud. 
Denne artikel ser nærmere på, hvad der skal til 
for at skabe et succesfuldt længerevarende sam-
arbejde inden for kunst og kultur, der kan blive 
til grundlæggende inspiration for den enkeltes 
arbejde i dagligdagen. 5
Den åbne virksomhed
Af Mathilde Hjerrild Carlsen
På baggrund af et forskningsprojekt om ledelse 
af samarbejdet mellem folkeskoler og virksom-
heder i Danmark diskuterer denne artikel de 
muligheder og krav, samarbejdet med virksom-
heder indebærer for skoleledere. 8
Åben skole: Hvorfor er det så svært at 
samskabe læring?
Af Jacob Torfing
Artiklen beskriver med udgangspunkt i den 
nyeste forskning i offentlig administration og 
styring, hvad åben skole er udtryk for, hvad 
barriererne kan være, og hvordan åben skole 
kan fremmes til glæde for lærere, elever, eks-
terne parter og samfundet generelt. 12
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