Center for Børn og Undervisning
Dato: 27. juni 2017
Notat udarbejdet af:
Finn Sonne Holm
Tilsynsførende /
Konsulent i Center for
Børn og Undervisning

TILSYNSERKLÆRING 2016/2017
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SKOLEKODE: 31 30 11

GRUNDLAG
Center for Børn og Undervisning fører tilsyn med undervisningen på de interne skoler i Faxe
Kommune. Forhold vedrørende den enkelte elev varetages af anden konsulent fra Center for Børn
og Undervisning i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.
Tilsynet 2014/2015 er foregået i henhold til folkeskoleloven og ”Bekendtgørelse nr. 702 af 23.06.2014
om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og
anbringelsessteder”.
Tilsynet skal sikre, at undervisningen lever op til undervisningsoverenskomsten og omfatter den
fulde fagrække samt at timeplanen opfylder de i folkeskoleloven fastsatte krav til undervisningens
samlede varighed.
Tilsynserklæringen er udarbejdet i henhold til ”procedure for tilsyn med interne skoler i Faxe
Kommune”
Tilsynet er foretaget af:
Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev,
Tlf. 5620 3934, mail fihob@faxekommune.dk
Tilsynsbesøgene er foretaget:



6. december 2016 – anmeldt tilsyn
18. maj 2017 – uanmeldt tilsyn

Bilag til denne tilsynserklæring:



Referat at anmeldt tilsyn den 6. december 2016
Referat af uanmeldt tilsyn den 18. juni 2017
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KONKLUSION

A. Helhedsindtryk:
Det er tilsynets vurdering, at skolens fysiske rammer er gode og velholdte og velegnede til at
sætte rammen for et godt læringsmiljø.
Samtalen med skolens ledelse og den undervisning, jeg overværede, gav det indtryk, at der
arbejdes bevidst og professionelt både med skolens undervisning og den behandlingsmæssige
opgave.
Tilsynet overværede fint gennemført undervisning med tydelig klasseledelse. Lærerne var
velforberedte og havde en plan for timen, hvilke aktiviteter, der skulle arbejdes med – og
hvordan timen skulle gennemføres. Undervisningen var planlagt differentieret i forhold til
elevgruppen, og eleverne arbejdede ofte individuelt.
Skolen har fået sin egen uddannede læsevejleder, hvilket er en stor faglig styrke for læseundervisningen, og dermed også for de øvrige fag.
Skolen har i år opsat en pavillon, hvor elever, der skal til afgangsprøve, undervises i prøvefagene. Her kan eleverne ’træne’ målrettet, hvilket er med til at signalere vigtigheden af
prøverne.
Skolen/lærerne udarbejder gode statusrapporter/handleplaner for de enkelte elever, både i
forhold til fagene og til ’socialt standpunkt’. Se også pkt. B.
Det er min opfattelse, at der er sat rammer for acceptabel adfærd, og at der gribes ind, hvis
grænserne overskides. Der er generelt en ’low-arousel’-tilgang til eleverne, hvilket er med til at
skabe den ro, der er nødvendig for, at eleverne også kan lære noget. Hver time afsluttes med,
at lærerne sørgede for, at der blev lavet aftaler om frikvartersaktiviteter med eleverne.
Ved tilsynsbesøget i december 2016 fik tilsynet udleveret ugeskemaer for klasserne. Ved
gennemgang viste det sig, at enkelte elever ikke fik det pligtige timetal i enkelte fag og at de
ligeledes manglede enkelte fag. Dette skyldes den store aldersmæssige spredning i klasserne.
Skolen har efterfølgende korrigeret timetalsplanen og ugeskemaerne, så det er tydeligt, at
skolen planlægger med de korrekte fag og timetal.
Helhedsindtrykket er, at Heldagsskolen Bråby er en god skole og et godt tilbud til skolens
målgruppe af elever.
Afkortning af skoledagens længde:
Skolen har søgt og fået dispensation til afkortning af skoledagens længde for skoleåret
2016/2017 med 1,5 time/uge for grupperne B og C (7. – 9. kl.) svarende til 60 timer/år.

B. Stillede krav til institutionen:
Skolen dokumenteret elevernes eventuelle fritagelse for prøver i skemaer fra Faxe Kommune.
Dog er afsnittene mht. begrundelse for fritagelse og om, hvordan eleverne i stedet skal
evalueres, mangelfuldt beskrevet i de eksempler tilsynet har set.


Skolen skal indarbejde en praksis således, at det mere præcist beskrives, hvordan skolen vil
evaluere elevens niveau i de fag, eleven er fritaget fra. Se også pkt. D.
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C. Rådgivning og vejledning:
Ingen

D. Kommende punkter:


Ved det ordinære tilsynsbesøg i efteråret 2017 drøftes betingelser for fritagelse for
afgangsprøve, herunder beskrivelse af evaluering og endelig udtalelse til afgangsbevis.



Faxe Kommunes nyreviderede ’Procedure for håndtering af bekymrende elevfravær’.

27. JUNI 2017

FINN SONNE HOLM

Dato:

Tilsynsførende
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