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Marstal Skole 

Princip for samarbejdet med lokalsamfundet. 

 

 

Lovgrundlag: 

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love 
(Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) 

4. I § 3 indsættes efter stk. 3 som nye stykker: 

»Stk. 4. Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af 

partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, 

idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, 

med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller 

kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der 

kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål 

For folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen 

fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, 

Og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet. 

 

 

Kommunalbestyrelsen: 

 

Formål: 

At sikre at Marstal Skole indgår i et samarbejde med lokalsamfundet.  

Formålet med samarbejdet er at understøtte/underbygge fagundervisningen samt at sætte 

fagundervisningen i perspektiv og gøre den relevant. 

 

 

 

Princip: 

 

Skolebestyrelsen indkalder de lokale eksterne aktører samt friskolen til en konference i årets første 

kvartal, dog første gang i 4 kvartal 2014 (november) 
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Formålet med mødet er at: 

1. Orientere om det kommende skoleår med vægt på hvorledes Marstal Skole forventer at 

benytte de lokale aktører i undervisningen. 

2. Modtage input samt ideer fra de lokale aktører om bidrag/inddragelse i undervisningen. 

 

 Samarbejdet med de lokale aktører forventes fortrinsvis benyttet til at understøtte såvel 

faglig som understøttende undervisning (f.eks. fagdage, featureuge, a-dage, idrætsdage, 

motionsdage, bevægelse m.m.) 

 De lokale aktører kan af skolebestyrelsen indkaldes til deltagelse i 

skolebestyrelsesmøderne, hvis der på skolebestyrelsesmødets dagsorden er punkter der er 

relevant for samarbejdet. 

 De lokale aktører kan ved henvendelse til skolens ledelse anmode om at få punkter på 

skolebestyrelsens dagsorden der vedrører samarbejdet, samt anmode om at få tilladelse til 

at deltage i skolebestyrelsesmødet hvor disse punkter er en del af dagsordenen. 

 De lokale aktører der deltager i skolebestyrelsesmødet har ikke stemmeret på 

skolebestyrelsesmødet. 

 Principper for samarbejdet med lokalsamfundet skal være i overensstemmelse med 

skolens værdigrundlag samt skolens principper for understøttende undervisning. Se bilag 

på Skoleporten 

 

               


