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Tilsynsrapport
Københavns Kommunes tilsynsførende har d. 7. juni 2010 været på
Tilsyn på skolen. I forbindelse med tilsynet blev undervisningen
Overværet i flg. Fag og klasse:
 Matematik
8. kl.
 Engelsk
5. kl.
 Dansk
7. kl.
 Fysik
8. kl.

Undervisningen i overstående fag var tilrettelagt og organiserer på en
måde, der tog højde for elevinddragelse samt dansk som andetsprog.
Eleverne var i matematik, engelsk og fysik delt i grupper eller
makkerpar. Eleverne var aktivt deltagende i undervisningen. I
dansk undervisningen var undervisningen organiseret mere traditionelt,
hvor læreren overhørte eleverne i det faglige stof. Indholdet af
undervisningen i dansk var velstruktureret og tog højde for dansk som
andetsprog. Eleverne syntes generelt fagligt alderssvarende.
I forbindelse med tilsynet hat tilsynsførende haft samtaler med de
lærer, hvis undervisning blev overværet. Samtalerne omhandlede
dels den overværede undervisning samt dels lærernes generelle
didaktiske overvejelser i forhold til deres fag og dansk som
andetsprog.
Undervisningen, som tilsynsførende overværede på dagen, levede op
til, hvad der kan forventes i folkeskolen.
Tilsynet blev afrundet med en rundvisning på skolen samt
efterfølgende samtale med skolens ledelse.
Skolen har i det forløbne år investeret mange penge i maling af
klasseværelser, renovering af facade, etablering af natur/tekniklokale,
legeplads samt fritidslokale. Der er ligeledes investeret i interaktive
tavler på skolen.
I forhold til skolens pædagogiske indsatsområder for kommende
Skoleår talte vi om samlæsning mellem 7. og 8. klassetrin. I 8. kl. er
der kun 5 elever – alle drenge. For at optimere undervisningens
Indhold samt skabe større social synergi læses flere af timerne på disse
2 klassetrin sammen. Samarbejdet klasserne imellem vil blive
yderligere udvidet kommende skoleår. Bl.a. skal klasserne sammen på
studietur til London.

Skolens ledelse har stort fokus den pædagogiske udvikling af skolen
også i forhold til fritidstilbud. Der er i år etableret frivillig
undervisning i karate samt capoeira. Skolen har etableret
venskabsklasser med skoler i Nyborg og på Frederiksberg. Lærerne
har været på kursus i brug af interaktive tavler. Skolen har ligeledes
haft pædagogiske dage med ekstern konsulent i forhold til dansk som
andetsprogsundervisningen i alle fag.
I forhold til udarbejdelse af undervisningsmiljøet på skolen har
skolens elevråd været aktivt inddraget.
Det er tilsynsførendes vurdering, at undervisningen på skolen gennem
de sidste år har fået et kvalitetløft. Dette gælder både i forhold til
undervisningens organisering, dansk som andetsprog, klasseindretning
samt i forhold til investering af materialer og IT-udstyr.
Skolens undervisning står mål med, hvad der kan forventes i
folkeskolen.
Skolen lever op til formålet med at forberede eleverne til at leve i et
samfund med frihed og folkestyre.
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