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Så er der atter gået 1 år, og det er blevet tid til at aflægge tilsynsrapport.  

 

Jeg har igen i år fået tilsendt skolens årsplaner til gennemsyn og fundet dem fuldt på højde med 

folkeskolens krav.  

 

Skolens kontakt til mig sker via mails og andre former for skriftlige meddelelser. Det er jeg glad for, fordi 

det altid giver mig oplysninger om, hvad der foregår.  

 

Ved mine besøg på skolen, som altid er uanmeldte, har jeg god lejlighed til at overvære undervisningen på 

de forskellige klassetrin. Det giver mig også mulighed for at tale med den enkelte lærer, med ledelsen og 

derved kommentere undervisningen og samtidig opnå et godt samarbejde.  

 

Jeg kommer på alle klassetrin, og jeg taler også med eleverne. Mit indtryk er, at der er et godt arbejdsklima, 

og en undervisning på et fagligt godt niveau. Undervisningen er meget inspirerende, hvilket kan ses af 

elevernes engagement. Der arbejdes med mange nye spændende tiltag, hvilket på mange måder skaber 

selvstændige og modne elever.  

 

En ting, som jeg med glæde har bemærket, er at der tages hånd om de svage elever og derved giver dem en 

chance for at følge med. Man opdrages også til at vise hensyntagen til hinanden, og at der gribes ind over 

for mobning. Man giver derved eleverne mulighed for at udvise social forståelse.  

 

Skolens undervisning ligger på niveau med folkeskolens. Der gives gode tilbud som er ret alsidige forhold 

elever og lærere er åbent og godt. Glade og trygge elever giver også en god indlæring.  

 

Det engagement som ledelsen og lærerne udviser smitter af på eleverne. Der hersker en myndig 

omgangstone  

 

Den stigende elevtilgang viser at skolen lever op til de krav som forældre må forvente af en god skole.  

 

Til slut vil jeg sige tak for et godt samarbejde både til ledelsen, lærerne og eleverne.  

 

 


