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Indhold

Hvem er vi der deltager i temagruppe 2?

”KICK i Guldborgsund”, som udgangspunkt for 
oplæg og dialog

- Hvad er KICK

- Hvordan får man hul på et åben skole 
samarbejde?

- Sådan har vi gjort i Guldborgsund Kommune –
fra ide til implementering

- Ingredienserne til et succesfuldt samarbejde

- Hvordan kommer du videre i dit arbejde?



Præsentation og gruppeinddeling

1. Navn

2. Hvilken organisation kommer du fra? 

3. Hvordan arbejder du med åben skole lige nu?

Gruppedannelse:

Gå sammen med to andre som kommer fra en 
anden type organisation end dig selv.



Hvad er KICK i Guldborgsund

Et samarbejde mellem:

• CELF i Nykøbing Falster

• SOSU Nykøbing F.

• Foreningerne og Aftenskolerne i Guldborgsund 
Kommune 

• Guldborgsund Kommune, som ”Bevæg dig for livet” 
visionskommune

• DGI Storstrømmen og DGI landsorganisation

• Nordea Fonden



Idræt på CELF, efterår 2020



Drøftelse i grupperne

Hvordan får I hul på et åben skole samarbejde, 
der hvor du kommer fra?

Hvad har du gode erfaringer med?

Hvad støder du på af udfordringer?



Sådan har vi gjort i Guldborgsund Kommune 

- Forventningsafstemning mellem skole, 
foreningskonsulent og DGI konsulent

- Ønsker til foreningsidrætter

- Dialog med foreninger

- Koordinering af lokation

- Samarbejdsaftale med foreninger

- Forening sende faktura når forløbet er slut

- Året efter skolerne står selv for kontakt til 
foreningerne, sender stadig aftalen ind til 
foreningskonsulenten som udarbejder 
samarbejdsaftale og hjælper med lokation.



Hvilke ingredienser skal der til et 
succesfuldt skole-

foreningssamarbejde i Den Åbne 
Skole? 

Hvilke ingredienser oplever I som  
særlig vigtige?



Hvordan kommer du videre med dit arbejde 
i den Åbne skole?

Hvilke indsigter tager du med fra dagen i dag 
frem til nu?

Er der nogle oplagte samarbejdspartnere, der 
hvor du er?



Tak for nu
Kontakt endelig Trine eller Maja

Maja Damgaard

Udviklingskonsulent i DGI Storstrømmen

Evensølundvej 5, 2. sal │ 4720 Præstø

Kontor 79 40 48 57 │ Mobil 23 82 94 72

md@dgi.dk
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