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I skoleåret 2011-2012 har der været ført tilsyn på skolen i overensstemmelse med gældende
regler. Hensigten med tilsynet er at tilse, at undervisningen ”står mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen”.

Det tilsynsførende arbejde er foretaget ud fra følgende aktiviteter:
- Læsning af årsplaner/undervisningsplaner sammenlignet med Fælles Mål i forhold til alle fag i
skolens læseplan.
- Omfattende information fra ledelsen, bestyrelsen, skolens hjemmeside, årsplaner, ugeplaner
samt skolebladet ”Kløverbladet”.
- Observation af undervisning.
- Samtaler med lærere, ledelse, administration og diverse ’ad hoc’ interviews med arbejdende
elever.
- Deltagelse i møde med bestyrelse, IT-udvalg under bestyrelsen, medarbejdere og ledelse om
evaluering af skolens aktiviteter og, undervisning.
- Deltagelse i årets generalforsamling, hvor tilsynsrapporten fremlægges og diskuteres.
Observation af undervisning har fundet sted:
15. 11. 12: 4 kl. dansk, 5. kl. dansk og 7. kl. dansk.
Samtaler med lærerne om undervisningens indhold og organisering.
Samtale med ledelsen om implementering af IT-strategi.
30.1. 13: 5.kl Dansk tværfaglig månedsopgave. Præsentation af elevarbejde.
6. kl. engelsk, 7. kl. matematik, 1. kl. matematik.
Samtaler med lærerne om undervisningens indhold og organisering.
Samtale med ledelsen om implementering af IT-strategi.
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Generelt om undervisningen
Undervisningssproget er dansk. Skolens kultur og hverdag bygger på åndsfrihed og demokratisk
dannelse. Eleverne modtager en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen, og skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og
folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Observation af undervisningen viser, at lærernes tilrettelæggelse, gennemførelse og valg af
indhold bygger på respekt for den enkelte elevs læringsforudsætninger og respekt for ligestilling
mellem kønnene, samt forberedelse af elevernes medvirken i det demokratiske fælleskab gennem
en autentisk og engageret dannelsesproces, hvor ligestilling, frihed og demokratisk dannelse
praktiseres i den daglige undervisning og det daglige samvær.
I skoleåret 2012-2013 har skolen særligt haft fokus på inddragelse af nye medier i undervisningen.
I denne sammenhæng har både bestyrelse og forældre været inddraget. Vores observationer har
afdækket at lærerne er kommet fint på vej med brugen af interaktive tavler. Den udvikling vil
forsætte i 2013-2014 og vil blive fulgt nøje i forhold til særligt dansk, matematik og engelskfagenes
brug af nye medier.

Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk:
Observation af undervisningen og læremidlerne viser at elevernes standpunkt i dansk, matematik
og engelsk står mål med hvad der almindeligvis kan forventes i folkeskolen.
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Der er god sammenhæng mellem undervisningsplanernes mål og elevernes erfaringer. Dette ses
gennem vores observation af tværfaglighed, undervisningsdifferentiering, samt den praktiskmusiske dimensions integrering i den daglige undervisning med og en stigende implementering af
digitale læremidler.
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