
 

’Åben Skole’ dag – Informationsark til lærere 

 

 

Introduktion: 

Dette ark er tænkt som information til dig som lærer, der deltager med elever fra ind- eller udskolingen på en 

’Åben Skole’ dag. Arket indeholder 10 punkter, som er vigtige at vide når du skal forberede både dig selv og 

eleverne på dagen. 

 

1. Dagen varetages af to instruktører fra DBU, men for at dagen skal blive vellykket, er det vigtigt at du 

som lærer hjælper til med undervisningen og følger de anvisninger som instruktørerne giver dig. Der er 

behov for at du hjælper til og afhængigt af antallet af elever kan du blive bedt om at varetage elementer 

i undervisningen.  

 

2. Hvis du ved, at du har nogle elever, som kræver ekstra opmærksomhed, er det dit ansvar at være ekstra 

opmærksom på disse, da DBU’s instruktører som udgangspunkt ikke har mulighed for at tage særlige 

hensyn til enkelte elever i løbet af dagen. 

 

3. Det forventes som udgangspunkt, at der hele tiden er minimum én lærer per klasse tilstede på dagen. 

 

4. Dagen er en blanding af klasseundervisning og et bevægelsesmodul hvor eleverne skal være aktive. 

Bevægelsesmodulet foregår udendørs, og alle elever skal have tøj med som de kan være aktive i, og som 

passer til vejret på den pågældende dag. 

 

5. Indskolingseleverne skal undervejs på ’Åben Skole’ dagen lave en tegneøvelse, og I bedes derfor tage 

tegneredskaber/penalhuse/tuscher med (DBU’s instruktører medbringer tegnepapir). 

 

6. Bevægelsesmodulets omdrejningspunkt er fortællingen om ’Frugtland’, som ’Agent SuperSund’ skal 

forsøge at redde fra den onde ’Grev Mug’. Indskolingseleverne skal på mission med ’Agent SuperSund’ 

og ud til 10 forskellige bevægelsesstationer, hvor der gennem lege/øvelser skal samles vitaminer ind. 

 

7. Udskolingselevernes rolle i bevægelsesmodulet er at varetage de 10 bevægelsesstationer og 

hjælpe/vejlede de mindre elever så de får en god oplevelse. Udskolingseleverne bliver klædt på til dette 

via den undervisning om frivillighed og det at være en god underviser, som de får om formiddagen. Vær 

opmærksom på at udskolingseleverne derfor ikke skal spille fodbold, men agere undervisere. Fortæl 

dem gerne dette, så de ikke møder op på dagen, med en anden forventning. 

 

8. Har I gennemført Trivselsdagen inden, hvor eleverne får en rosemakker, så benyttes disse 

rosemakkerpar også for indskolingseleverne på ’Åben Skole’ dagen. Hvis indskolingseleverne ikke har en 

rosemakker, så kan du med fordel inddele disse inden I møder op til ’Åben Skole’ dag.  

Du kan fortælle eleverne, at de skal holde ekstra øje med deres rosemakker på dagen, fordi de løbende 

kommer til at give hinanden feedback og støtte hinanden undervejs. 

 

9. ’Åben Skole’ dagen har en maksimal kapacitet på 100 indskolingselever og 60 udskolingselever i alt. Det 

er vigtigt, at I ikke møder op med flere elever, da indholdet er tilrettelagt og afstemt efter at alle elever 

skal kunne få en god oplevelse på dagen. 

 

10. Læs gerne dagsprogrammet igennem inden dagen, så du ved præcis hvornår de forskellige moduler 

begynder og slutter. Det kan være, at eleverne har pauser på andre tidspunkter end de plejer, og det 

kan være en god idé at fortælle dem dette, så de ved hvad de skal forvente. Bemærk desuden at 

eleverne selv skal have madpakke og drikkedunk med til henholdsvis frokostpause og bevægelsesmodul. 


