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Tilsyn:  
 9. sep. 2010  Valg af tilsynsførende. 
14. dec. 2010   Møde med skoleledelsen –  Skolens idégrundlag og målsætning  

Hvordan det blev udmøntet i dagligdagen. 
                                                               Udarbejdelse af ” Tilsynsplan”  
10. jan. 2011    Tilsyn – deltagelse i studiekredse. 
13. jan. 2011    Tilsyn 
31. maj 2011    Tilsyn 
 9. juni  2011    Tilsyn 
 
Tilsynet har omfattet følgende fag: 
Dansk – matematik – engelsk – historie – vind og vejr. 
 
Det generelle indtryk: 
Skolen har til huse i nogle nye træbygninger meget velindrettet med lyse og indbydende klasselokaler. Der er ikke ”en 
skolegård” i traditionel forstand, men det omkringliggende område giver eleverne rige udfoldelsesmuligheder. 
Forældrekredsen ved valgmødet d. 9. sep. gav indtryk af venlighed, åbenhed og interesse.  
Lærerne er meget imødekommende og kompetente. De virker meget engagerede både i skolen og deres fag. Deres 
videreuddannelse tilgodeses ved bl.a. studiekredse både med ekstern foredragsholder, og kolleger med samme fag fra 
forskellige niveauer. 
Eleverne – er nysgerrig og videbegærlige – søde og hjælpsomme over for ”fremmede”. Over for hinanden er de også 
ansvarsfulde og omsorgsfulde. Store og små omgås og hjælper hinanden. I undervisningssituationerne, hvor eleverne 
ikke er delt efter alder, men efter deres faglige formåen, ser det ikke ud til, at der er ”store eller små”. Skolens 
madordning – hvor alle får den samme mad, skaber fællesskab og styrker den sociale forståelse.  
 
Det faglige indtryk: 
Dansk  I indskolingen bestod undervisningen af præsentation af nyt stof og derefter arbejde med det nye og endelig 
træning i gammelt stof. Undervisningen var i høj grad tilpasset den enkelte elev. På mellemtrinet gik eleverne efter en 
kort status og  introduktion i gang med gruppearbejde – bøger og brocure og pc var til rådighed. 
Matematik I indskolingen blev eleverne delt i 2 små hold, af forskelligt niveau. Efter en fælles gennemgang og træning 
gik eleverne i gang med opgaver der passede til dem. På mellemtrinnet gik eleverne efter en kort træning i tabel i gang 
med forskellige opgaver passende til deres niveau. 
Engelsk undervisningen var tilrettelagt så eleverne mest muligt skulle tale engelsk. Eleverne spillede på engelsk små 
rollespil, som de selv havde lavet, ud fra et oplæg.  
Historie undervisningen blev gjort spændende og vedkommende ved brug af bl.a. byvandring, pc, bøger og opgaveark 
– et varieret tilbud som passede til eleverne og gjorde det muligt at trække parralleller til deres dagligdag. 
Vind og vejr  jeg overværede undervisningen i januar, det var frostvejr, alle deltog fik motioneret og var glade. 
 
Det sociale indtryk: 
Eleverne virker trygge både ved hinanden og ved de voksne. De er tillidsfulde, føler ansvar for hinanden og skolen. Alle 
respekterer hinanden – både elever og voksne. Det er en god stemning der møder en, når man kommer. 
 
Konklusion: 
Undervisninger står uden tvivl mål med, hvad der kræver i folkeskolen og elevernes faglige standpunkt er særdeles 
tilfredsstillende – især i indskolingen nyder eleverne godt af den valgte struktur. Kompetente og engagerede lærer og 
en dygtig skoleledelse er årsagen. 
Kort sagt : en god skole for elever, forældre og medarbejdere.      
 
Bagsværd d. 23. juni 2011 
 
 
Allan Carlsen  ekstern tilsyn 
Allan_carlsen@hotmail.com 


