Tilsyn ved Sdr. Jernløse Lilleskole
Sdr. Jernløsevej 51 4420 Regstrup
Skoleåret 2006/2007
I skoleåret 2006-2007 har der været ført ministerielt tilsyn på skolen i overensstemmelse med
gældende regler 1 . Hensigten med tilsynet har været/er at tilse at undervisningen ”står mål med,
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen” (ordlyd hentet fra bekendtgørelsen om tilsyn).
Det tilsynsførende arbejde er foretaget ud fra følgende aktiviteter:
Læsning af årsplaner i lyset af gældende bestemmelser for de enkelte fag.
Orientering i form af information fra skole/ledelse samt skolens hjemmeside
Deltagelse i forskellige aktiviteter samt observation af undervisning.
Dette har for perioden 2006-2007 set ud som følger:
9. 3. 06: Deltagelse i den årlige generalforsamling.
3. 5. 06: Overværet fællessamling med musik, undervisning i matematik og naturfag og haft
drøftelser med lærere og ledelse om årsplaner og evaluering.
23. 5. 06 kl. 19. Drøftelser med bestyrelsen om evaluering.
Deltagelse i et fællesmøde med bestyrelsen og lærergruppen om evaluering af skoleår og strategier
for kommende skoleår.
24. 5. 06: Drøftelser med lærerne om evaluering.
7. 2. 07: Overværet fremlæggelse af månedsopgaven i 3. klasse og 4. klasse dansk.
8. 3. 07: Overværet undervisningen i engelsk i 6. kl.

Bemærkninger til tilsynet:
Ang. årsplaner: Disse er vurderet til at kunne leve på til gældende bestemmelser på området.
Ang. observation af undervisning:
Vi har bemærket – idet det er vores første år som tilsynsførende ved skolen – at der er tale om en
skole, hvori der foregår et væld af målrettede tværfaglige undervisningsaktiviteter året igennem.
Vi har desuden specielt noteret os fremlæggelsesperioden for 3. og 4. klasse, som bød på meget
spændende og fagligt stærke oplæg. Herunder inddragelse af it. Vi har registreret en høj grad af
skriftlighed omkring både lærernes og elevernes arbejdsopgaver.
Vi er blevet grundigt informeret gennem avisen ”Kløverbladet,” bestyrelsens dagsordner og
referater. Her kan vi følge med i skolens liv fra sidelinien. Det er således positivt at kunne iagttage
personalets arbejde med at udvikle skolens værdigrundlag gennem arbejdet med ” den musiske,
fysiske og kunstneriske udvikling i undervisningen.” Vi kan ligeledes positivt konstatere, at der
bliver arbejdet målrettet med udvikling af pædagogiske tiltag i forbindelse med sorgplaner,
konfliktløsning og den anerkendende samtale. Endvidere er det tilfredsstillende at konstatere at
skolens afgangselever lever op til skolens dannelsesidealer og faglige krav.
Det er ligeledes positivt at konstatere implementering af evaluering i den daglige undervisning.
Såvel ledelse som lærere og elever har mødt os med lige dele åbenhed og nysgerrighed, hvilket har
lettet tilsynsarbejdet i betragtelig grad. Især har vi oplevet et meget højt informationsniveau fra
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ledelsesside, som har givet os gode muligheder for at etablere et helhedssyn over hele skoleåret og
dets mange aktiviteter. Vi oplever desuden – som det også er blevet gjort opmærksom på i tidligere
års tilsynsrapporter – et sundt, stabilt og harmonisk læringsmiljø. Der er fortsatte initiativer i
forhold til at diskutere og implementere elevdemokrati og rettigheder. Vi opfordrer som
tilsynsførende til, at dette arbejde fortsætter i fremtiden.
Det er således vores opfattelse, at Sdr. Jernløse Lilleskole til fulde lever op til de gældende
bestemmelser.
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