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I skoleåret 2015-16 har skolen været besøgt 7 gange (alle uanmeldte). Under besøgene er der set
undervisning i alle skolens klasser med undtagelse af 9. klasse. Besøgene er foregået februar,
marts, april, maj og juni 2016. Den 9. februar og 17. marts angik besøgene Lille Hus, hvor der blev
set arbejdet med Lille Kor, dansk i 1. og 2. klasse og matematik og billedkunst i 1. klasse.
Den 13. og 28. april omhandlede besøgene undervisning i 3., 4., 5., 6. og 10. klasse. Der blev set
undervisning i engelsk i 3. og 5. klasse, matematik i 4. klasse, kristendom i 5. klasse, tysk i 6. klasse
samt projektopgave i 10. klasse. Den 26. maj, 7. juni og 13. juni blev der set undervisning i
matematik i 7. og 8. klasse, håndværk og design og medie i 4. klasse samt dansk i 3. klasse.
Den 30. juni har jeg haft et møde med skolens leder Tine om tilsynet og mine indtryk og
vurderinger. På mødet drøftede vi også det kommende tilsyn, og Tine fik mine tilsynsnoter fra alle
besøgsdagene (et 5-siders skrift).
Under alle mine besøg har jeg oplevet velforberedte og engagerede lærere, der forestod en god
faglig og varieret undervisning tilpasset elevernes læringsmuligheder og med fin variation i både
metoder og aktiviteter. Mine mange snakke med eleverne om deres hverdag på skolen og deres
oplevelse af undervisningen har bestyrket mig i, at eleverne er overordentlig tilfredse med den
undervisning, de får. De oplever også, at de bliver hørt og taget med på råd om indholdet i
undervisningen og arbejdsmetoderne, og at de deltager i demokratiske processer.
Der er set gode eksempler på inddragelse af eleverne i beslutningsprocesser. Den varierede
undervisning har på en fin måde inddraget bevægelsesmæssige elementer og relevante pauser,
når der skulle tankes ny ilt til hjernen.
Omgangstonen i undervisningen har været fin, præget af humor, respekt for andre og givet en god
stemning i klassen. Undervisnings- og samtalesprog er dansk. Skolens undervisnings- og årsplaner
vurderes som velegnede og tilstrækkelige. Undervisningsmaterialer er relevante, fagligt velegnede
og varierede. Elektroniske medier anvendes ligeværdigt med andre, når de er de bedst egnede.
Faglige, kreative og musiske elementer indgik i al den sete undervisning, der har været tilpasset
elevernes faglige formåen.
Hjælpsomheden blandt eleverne er meget tydelig både i undervisningssituationer og i frikvarterer.
Mange dialoger med lærerne og iagttagelser har tydeliggjort, at stemningen på skolen er god og at
det faglige miljø trives i bedste velgående.
Skolens undervisning står således fuldt ud mål med god undervisning i den offentlige skole.
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