PRINCIPPER FOR HARESKOV SKOLE OG OMVERDENEN
”DEN ÅBNE SKOLE”
Hareskov Skole er en åben skole, der inddrager det omgivende samfund i undervisningen, dvs. at
skolen kan samarbejder med det private erhvervsliv, foreninger og organisationer m.m.
Dette skal foregå i overensstemmelse med de overordnede mål for undervisningen og med
udgangspunkt i elevernes læring.

Vurderingen af samarbejdets relevans for mål og læring foretages af lærere og pædagoger på den enkelte
årgang i samarbejde med ledelsen.

EKSKURSIONER
Som åben skole bør der i videst muligt omfang gives mulighed for, at undervisningen udbygges med
og suppleres af ekskursioner til og besøg på steder, som findes relevante i forhold til de overordnede
mål for undervisningen og med udgangspunkt i elevens læring.
Ekskursioner kan være museumsbesøg, arbejde i skoven, byvandringer, idrætsaktiviteter "på udebane",
færdelsundervisning på skolevejen, virksomhedsbesøg, forskellige praktikformer, uddannelsesbesøg,
udvekslingsbesøg, film- og teaterforevisninger etc.
En ekskursion, et besøg etc. ledes af faglæreren og desuden af endnu en voksen. De ældre elever afhængig
af elevernes alder, turens art og emne samt den enkelte klasses væremåde kan tage på ekskursion med kun
en lærer, såfremt det findes forsvarligt. Dette aftales i hvert enkelt tilfælde af faglæreren og skolens ledelse.
Ekskursioner gennemføres normalt uden udgift for elever og forældre jvf. dog "Principper for egenbetaling i
forbindelse med ekskursioner og lejrskole".

LEJRSKOLE, UDVEKSLINGSREJSER m.v.
Hver klasse skal have mindst et lejrskoleophold i løbet af indskolingen med 1 overnatning og et i
starten af udskolingen med 4 overnatninger. Aktiviteterne indgår som integrerede dele af
undervisningen og har et pædagogisk og socialt sigte.

Ud over begrænsninger i henhold til lovgivningen og de økonomiske muligheder sættes ingen begrænsninger
angående hyppighed og afviklingssted.
I lejrskolens program indgår muligheder for direkte fagligt udbytte, gode sociale oplevelser og
opnåelse af erfaringer i et andet miljø end det daglige
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Der bør gives mulighed for, at klasser med store sociale problemer kan få tildelt en ekstraordinær lejrskole i
forsøget på at få disse løst.
Der bør i videst muligt omfang gives mulighed for, at undervisningen kan forlægges til et sted, som er
forholdsvis ukendt og til daglig uden for skolens fysiske rammer.
Lejrskoler kan afvikles som udvekslingsrejser efter samme principper. Udvekslingsrejser er rejser, hvor man
besøger f.eks. en anden skole, bor privat og får genbesøg også med privat indkvartering.

DELVIS EGENBETALING AF LEJRSKOLEOPHOLD OG EKSKURSIONER
Skolen opkræver betaling af forældre til dækning af udgifter til elevernes forplejning under lejrskolen,
jf. bestemmelser fra Undervisningsministeriet og kommunalbestyrelsen.
Ingen elever kan udelukkes fra deltagelse i lejrskoleophold eller ekskursioner som følge af manglende
egenbetaling.
Aktiviteter, der nødvendiggør egenbetaling udover opkrævning til forplejning, kan derfor kun
iværksættes såfremt forældrene er enige heri.
Vælges egenbetaling afgør forældrene, hvorledes egenbetalingen tilvejebringes. Den bør påbegyndes i
god tid inden arrangementets afholdelse.

Beløbet, der opkræves for forplejning, udgør i 2014: 70 kr. pr. dag.
Når der ønskes gennemført aktiviteter, som forudsætter egenbetaling ud over det af skolen afsatte beløb til
lejrskoler og ekskursioner SKAL spørgsmålet drøftes blandt forældrene i den pågældende klasse. Der skal på
baggrund af drøftelsen foretages en hemmelig, skriftlig afstemning herom. Der skal forinden være fuld enighed
om det aktuelle beløbs størrelse. I afstemningen skal alle hjem have mulighed for at afgive stemme.
Ovenstående enighed omfatter ligeledes klassens lærere.
Der bør lægges op til, at den størst mulige del af ekstraindtægterne fremskaffes gennem fælles aktiviteter. Det
herved fremkomne beløb tilfalder klassen som helhed. Til elever, der inden arrangementets afvikling forlader
klassen, finder der ingen tilbagebetaling sted.

SPONSORERET UNDERVISNING OG MATERIALER
Sponsoreret materiale eller undervisning vil normalt kunne anvendes på Hareskov Skole, hvis det er i
overensstemmelse med undervisningens overordnede mål.
I tilfælde, hvor der er et krav/forventning om modydelser, vil det som udgangspunkt være nødvendigt, at
ledelsen tages med på råd, før der træffes en eventuel beslutning om samarbejde/brug af materiale. Om
nødvendigt inddrages forældrene.
Sponsoreret materiale eller samarbejde med private firmaer, organisationer og lign. skal bruges kritisk.
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Der henvises desuden til Furesø Kommunes overordnede Reklame- og Sponsorpolitik, som skolen er
underlagt, og som kan findes på kommunens hjemmeside:
http://www.furesoe.dk/Kommunen/PolitikkerOgPlaner/SponsorOgReklamePolitik.aspx

DEN INTERNATIONALE DIMENSION I UNDERVISNINGEN
Eleverne på Hareskov skole skal gennem inddragelse af den internationale dimension i
undervisningen opnå forudsætninger for at overskue, forstå og agere i den komplekse og
internationaliserede hverdag, som de vokser op i.

Det indebærer bl.a. at der i undervisningen lægges vægt på:
o at eleverne får forståelse for andre nationers unge og deres hverdag og derved fremmer forståelsen
for egen kultur og respekten for andre kulturer,
o at eleverne udvikler selvstændighed og tolerance ved at have kontakt med og evt. opholde sig hos en
familie med en anden etnisk baggrund end dansk.
o at eleverne og lærerne stifter nye venskaber på tværs af sprog og grænser, og skolen derigennem får
nye impulser,
o at udenlandske kontakter medfører, at eleverne bruger fremmedsprogene mest muligt,
o at skolen er åben for at gøre brug af udenlandske gæsteundervisere,
o at eleverne allerede tidligt i skoleforløbet oplæres i at etablere udenlandske kontakter og venskaber,
og
o at eleverne gennem fælles aktiviteter i forbindelse med udenlandske kontakter skaber et forbedret
socialt trivselsmiljø i klassen,
Såfremt en udenlandsrejse erstatter et lejrskoleophold kan de afsatte midler til lejrskolen i stedet indgå i
udenlandsrejsens budget.
Den internationale dimension indarbejdes i den enkelte klasses årsplan.

FORÆLDREBETALING AF UNDERVISNINGSMATERIALER
Skolen betaler for undervisningsmaterialer.
Hverken skolen eller en forældregruppe kan pålægge forældre at betale for undervisningsmaterialer.
Folkeskoleloven er meget klar på dette punkt: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen
sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen. (§2)
Det betyder, at skolen skal stille bøger og andet undervisningsmateriale til rådighed for børnene. Forældre
skal ikke købe undervisningsmateriale til deres børn, men forventes at gøre deres elev skoleparat, bl.a. med
skoletaske, pennalhus og lommeregner (i de større klasser).
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Ved undervisningsmateriale forstås det materiale (fx i form af lærebogssystemer), som skolen og de enkelte
lærere vurderer, er nødvendigt for at kunne leve op til undervisningskravene for de enkelte fag og folkeskolen
som helhed.
Ordbøger og lignende opslagsbøger, der supplerer undervisningsmaterialet, vil i det omfang, de indgår i
undervisningen være til rådighed på skolen. Det kan være hensigtsmæssigt for forældre at investere i enkelte
af disse materialer, sådan at eleven fx også har en ordbog til rådighed derhjemme, men der kan ikke stilles
krav om, at forældre skal gøre det. På dette område går udviklingen dog stærkt: I dag har Hareskov Skole
abonnement på digitale ordbøger og forskellige andre hjælpeprogrammer, som alle elever har mulighed for at
downloade gratis, også til hjemmebrug. (Nærmere oplysninger om digitale ordbøger m.m. kan fås ved
henvendelse til faglærer eller IT-vejleder.)
I det omfang computere indgår i undervisningen skal skolen stille bærbare pc´ere og IT-faciliteter til rådighed
på skolen. Der er – på nuværende tidspunkt – ikke nogen forventning om, at elever selv skal medbringe en
bærbar pc, på samme måde som det forventes, at de har en lommeregner med, når de når et vist klassetrin.
Men også på dette punkt går IT-udviklingen stærkt: Flere elever har allerede deres bærbare med i skolen –
eller deres mobiler, der kan næsten det samme som en bærbar.
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