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Bilag 1 (2 sider) 
 
Den 28. april 2015 
 
Bestyrelsens beretning 

Det er mit første år i bestyrelsen og mit første år som formand. Det har været utrolig spændende at 
lære skolen at kende indefra og at være med til at bidrage til den fortsatte positive udvikling på 
vores skole. 

Vi har en god og velfungerende skole. Det håber og forventer jeg at kunne sige hvert år, for det er 
godt at huske på, når vi støder på problemer i dagligdagen – det være sig store som små. Og det 
er godt at huske på, når vi taler om strategier og ændringer. Det betyder ikke, at vi skal negligere 
problemerne, eller at vi ikke behøver at bruge tid på at udvikle skolen. Men det er unægtelig et 
bedre udgangspunkt, når det handler om at gøre tingene endnu bedre, fremfor at skulle slukke 
ildebrande. 

Det har været et travlt år for bestyrelsen. 

Bestyrelsen har skullet forholde sig til den nye folkeskolereform. Egentlig har den i udgangspunktet 
ikke så meget med vores skole at gøre, vi kan selv vælge, hvad vi vil gøre og ikke mindst, hvad vi 
ikke vil gøre. Af mindst to årsager har vi alligevel beskæftiget os indgående med den nye reform. 
For det første skal vi på vores skole levere en undervisning, som minimum svarer til den, som 
Folkeskolen leverer, og det kan være vanskeligt at forholde sig til, om vi gør, hvis ikke vi har sat os 
ind i den nye reform. Lige på dette område er jeg nu ikke så bekymret. 

Nogen vil måske sige ”hvorfor begynde at reparere på motoren, når den fungerer”. Men lidt 
ligesom Formel 1, hvor man hele tiden jagter forbedringer for at kunne præstere det ypperste, så 
skal vi også tage os tiden til at overveje, hvordan morgendagens skole kan blive bedre. Og det er 
så den anden årsag til, at vi har beskæftiget os med den nye folkeskolereform. 

Bestyrelsens holdning er, at vi skal have så meget skole for pengene så muligt. Vi mener, at det er 
et vigtigt element, at fremtidens elever bliver dygtigere, så vi kan bevare vores status som et af de 
bedste lande i verden, når det kommer til uddannelse. Lidt polemisk sagt: ”Hvorfor kan verdens 
bedste skole ikke ligge på Elme Alle i Taastrup”? 

Med baggrund i disse betragtninger har vi sammen med skolens ledelse blandt andet afholdt en 
workshop for at diskutere mål og muligheder. Med udgangspunkt i konklusionerne fra denne 
workshop bad vi ledelsen om at udarbejde en plan - eller strategi om man vil - for fremtidens 
udgave af Taastrup Realskole. 

Denne plan foreligger nu og tager udgangspunkt i styrkelse af fagligheden, men fokuserer også på, 
at det er hele mennesker, som kan begå sig sammen med andre i et demokratisk samfund, som vi 
sender videre. Alt sammen baseret på de grundlæggende værdier, som vores skole hviler på. Det 
sidstnævnte betragter vi som en konstant. 

Planen betragter vi som en start, en forsigtig start. Det allervigtigste er, at arbejdet med fremtidens 
skole er startet nu. Vi ser det som en kontinuerlig proces, som vi tror vil vare de næste mange år. 
Skal man så forvente revolutioner, det tror jeg ikke, men vi skal være åbne for forandringer. Vi 
kommer til at afprøve ideer og givetvis vil ikke alle være lige succesfulde. Mulighederne i den nye 
skolereform forvaltes vidt forskelligt fra skole til skole, det ved vi allerede nu. Vi vil tage os tid til at 
kigge på, hvilke erfaringer andre skoler – både offentlige og private – drager. Med disse erfaringer 
sammen med vores egne ideer, vil vi arbejde på at skabe den bedste skole. 

Som noget nyt vil vi også måle på, om vi opnår de ønskede resultater. Her kommer vi helt sikkert til 
at afprøve forskellige målepunkter, inden vi finder dem, som passer til vores skole. Det nemme er 
naturligvis at måle på standpunktskarakterer, men når vi taler for eksempel elevtrivsel og 
medarbejdertrivsel, så er resultaterne til større genstand for fortolkning. Vi skal ikke måle bare for 
at måle, det skal give mening.  
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Økonomi er det andet store område, som bestyrelsen har beskæftiget sig med. I dag fremlægger vi 
skolens 110. regnskab. Personligt mener jeg, at man skal have respekt – stor respekt – for en 
institution, som har eksisteret i 110 år. Den har for eksempel gennemlevet 2 verdenskrige, Det 
første menneske på månen og Internettets fødsel, for nu bare at nævne noget. Hvis man ikke 
kunne mærke ansvaret tynge før, så gør man det i hvert fald nu, hvis man tænker over det. 

Jeg nævnte i starten, at vi har en god og velfungerende skole, og jeg kan tilføje, at vi også har en 
økonomisk velkonsolideret skole. 

Men det er ingen hemmelighed, at tilskuddet til privatskolerne gennem den såkaldte 
koblingsprocent har været faldende de senere år. Faldet ser ud til at være stoppet, måske endda 
med en svag stigning. Der er en tendens til, at folkeskolerne flere steder slås sammen til større 
enheder, som er mere rentable at drive. Dette vil potentielt på længere sigt kunne sætte tilskuddet 
under fornyet pres, idet skolen generelt bliver billigere at drive pr. elev. 

Økonomien i vores SFO ser også ud til at blive ramt, som følge af folkeskolens indførelse af 
heldagsskole og dermed mindre forbrug af SFO. 

Så alene derfor skal vi passe på pengene. Herudover skal man tænke på, at vi selv skal finansiere 
drift og vedligeholdelse af bygninger mv. 

Så bestyrelsen holder skarpt øje med skolens økonomi. Også her har vi afholdt en workshop med 
henblik på at sikre, at pengene bruges optimalt, samt at forsøge at gardere os mod større 
uforudsete udgifter.  

Vi har i det forgangne år måttet skrotte vores IT-system, som desværre aldrig rigtig kom til at virke. 
Det er afløst af et nyt system, som er skybaseret og tillige stiller Microsoft Office-pakken til 
rådighed for alle elever og lærere. Mit indtryk er, at systemet virker og at der er glæde over at 
bruge det. Og så har vi med glæde også fundet plads til at kunne stille bærbare PC’er til rådighed 
for lærerne. 

Endelig har vi også brugt tid at arbejde med skolens vedtægter. Ideen har været at bringe dem up 
to date. Dette vil jeg vende tilbage til senere på mødet. 

I efteråret mødtes bestyrelsesformænd og næstformænd fra hele landet for i et døgns tid blandt 
andet at udveksle erfaringer og ideer. Dette var meget udbytterigt og giver meget inspiration til, 
hvordan man også kan gøre tingene. Erfaringsudvekslingen er siden fortsat bilateralt og vil også 
gøre det i fremtiden. 

Og skulle man indimellem have brug for lidt benzin til motoren, så start en morgen sammen med 
dem som det hele handler om eleverne, nemlig til morgensang. Det er helt umuligt ikke at være 
glad, opløftet og livsbekræftet, når man forlader gymnastiksalen efter morgensang. Traditioner, ja 
og god og velfungerende skole, ja. 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke lærere og pædagoger for jeres store og dedikerede 
indsats. Det er jo ligesom jer, der skal omsætte alle ideer og tanker til virkelighed. Det gør I godt. 

Tak til skolens ledelse, som udover de daglige opgaver, har haft nok at se til med strategi og 
økonomi samt en bestyrelse, som arbejder lidt anderedes end tidligere. 

Og med disse ord, skal jeg overlade bestyrelsens beretning til Forældrekredsmødet. 

Henrik Knaack 

Formand 
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Bilag 2 (3 sider) 

28. april 2015 
 
Skolelederens beretning 
 
Når man en gang imellem lader sig friste til at forlade det hjemlige køkkens muligheder og 
bevæger sig hen et sted, hvor andre så dejligt tilbereder, serverer og – ikke mindst – rydder op 
bagefter; dér er der altid en menu. Til at stille forventninger frem og appellere til appetitten. 
 
Det må vi også have i en beretning. Så man eventuelt ved, hvornår man kan slumre en smule hen; 
eller for de, der læser den (og det må findes!), hvornår man kan gå lidt lettere hen over 
bogstavernes venlige vandren. Jeg vil med andre ord omtale: 
 

 Skolelivet i lys af konflikt og andre måder at iagttage skolens gang på; 

 Lærerarbejdet, herunder 
Skemaløse perioder; 

 SFO og arbejdet heri; 

 Trafikken 

 Huset 

 Den frie skole fremover 
 

Lad os blot komme i gang: 2013 bød på en hidtil uset og langvarig arbejdskamp inden for vores 
område. 4 forårsuger var vi ikke i stand til at gøre det, der er vores eneste eksistensberettigelse. At 
undervise. Bitterhed og brok hånd i hånd. Et noget dubiøst grundlag for at indføre betydelige 
ændringer i folkeskoleregi fra august 2014 – skulle man nok lige mene! 
 
Vi var med – på sådan en underlig sidelinje. Vi kom os også hurtigt, og jeg vil mene, at konflikten 
måske var med til at sætte lys også på vores skole og det liv her, der er afgørende: At vi 
underviser hver dag uden et sekund at betvivle vores ret til netop lige præcis at gøre dette. Hele 
vort værdisæt kan – som et øjeblikkelig tænkt eksempel – indføres i ét ord: Undervisning. Jeg tror 
også, 2014 har været det år, hvor vi som skole mest er blevet vores særkende bevist: Det, at vi 
insisterer på ro i timerne, på pligt og ret sågar – og det at vi sætter alt ind på at kunne gennemføre 
hverdagen, så den kommer til at give eleverne mere viden – idealt set i alle lektioner. Så skal man 
nok heller ikke hæve pedalen højere… 
 
Vi har fulgt Folkeskolen meget i 2014. Både i foråret under forberedelserne til indførelse af reform 
– og i efteråret, hvor reformen er blevet indfaset. Sammenfattende kan jeg kun sige: De mange 
iagttagelser af Folkeskolens liv har kun tilføjet endnu mere tilfredshed over det at være en fri skole. 
Det har ikke været lige nemt alle steder – men vi skal blive ved med at følge med, for der er jo 
også meget, hvor vi uden blusel kan lade os inspirere; eller blot stjæle med arme og ben! 
 
Vi har også – trods alt – en ny tid efter august 2014. Vi har indført nogle flere lektioner (en del af 
dem ved at have 2 lærere på klassen), og vore lærere underviser også mere end før. Jeg har kaldt 
det den nye tid for at illustrere over for lærerne, at der de facto er andre måder og vilkår at indrette 
sig på. Vi er gået fra en meget kraftig ydre styring af lærerne forhold til en egen og indre styring af 
samme. Det er godt! I al for lang tid har et stift system uden plads til forskellighed og fleksibilitet 
været gældende inden for lærerområdet – ud fra en betragtning om, at regler og gold optælling gav 
retfærdighed. Men retfærdighed findes slet ikke i livet. Rimelighed, hensyn og omtanke – dét 
findes.  
 
Det har ikke været en helt nem omstilling for vore lærere. De ville også gerne have nogle 
tællesystemer som i de nu gode gamle dage – men de har nu taget det pænt! Nu arbejder de ud 
fra, at det er opgaverne (arbejdet!), der er i fokus og ikke, om man kan skrive en time mere eller 
mindre ind i et regneark. Man skulle måske også kunne mene: Lærere på en fri skole burde netop 
arbejde i frihed! 
Frihed kræver mod – men det gør lærergerningen vel også! 
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Skolen har – også og fortsat i 2014, og hvad andet var forventeligt? – undervist efter bedste evne. 
Og den er god! Vi har ikke et bestemt koncept, en konform kanon for undervisning, vi hylder også 
der selvforvaltning og eget initiativ. Der er mange måder at komme frem på, det vigtigste er: At 
man kommer frem. Vi satser på en rimelig bogsamling, og vi har i de senere år haft god glæde af 
de elektroniske tavler. Vidt forskelligt og med forskellighed i intensitet bliver de brugt – men brugt 
bliver de. Heri er der sådan set ikke en grundlæggende forandring fra foregående år, hvor vi også 
ud fra det, der virker, har forsøgt os med udvikling til noget andet, der også virker. Men: I 2014 
søsatte vi en ny måde at organisere undervisningen i bestemte perioder: Kaldet skemaløse 
perioder. 
 
Der skal være 4 perioder på et år – der skal arbejdes på årgangene – 3 dage pr. gang – der skal 
arbejdes henholdsvis med humanistisk eller naturvidenskabeligt grundlag; lærerne fordeles og 
forbereder det sammen. Det er ikke en futuristisk ide til forandring af alt virkeligt – det er et forsøg 
på at kombinere lærernes faglighed med ønsket om fordybelsestid samt et konkret afprøvning af 
praktiseret erfaringsudveksling via fælles forberedelse. Det var vanskeligt første gang… og langt 
nemmere anden gang. Øvelse er en god ting. Det er i den forbindelse min holdning, at alt nyt skal 
have en periode på gerne 2 skoleår, før man træffer videre afgørelse, hvorfor begrebet skemaløse 
perioder også er indarbejdet i skoleåret 2015/2016. 
 
Nævnes bør også, at idræt er blevet et prøvefag; det har bevirket en øget satsning på faget, men 
denne satsning var nu kommet alligevel, vi har nogle meget ivrige lærere her omkring! Og skolens 
kor – nogle hørte det måske fornyligt? Der skete en gradvis og smuk udvikling af korets standard i 
2014; også her med afsæt i læreres ildhu. 
 
Legepatrulje – det hedder det! – kom i gang i løbet af året. Det hjælper at ansætte en ny lærer, der 
både kan og vil. Patruljen er nogle (skolelede og trænede) 6. klasses elever, der i det store 
frikvarter organiserer lege og leget med indskolingens unger. De store er ikke gårdvagter, der har 
vi stadig voksne – de er forvoksede legekammerater og organisatorer i én person. 
 
Jeg kan – og vil gerne – sige noget pænt om skolens SFO. Det er nemt. Der er ved udgangen af 
2014 omkring 270 børn tilmeldt, næsten alle har i vore dage fuld tid, og der kommer ca. 50 mere 
eller mindre friske børn om morgenen; nogle er der faktisk 6.30. Så kommer dagen i gang! 
 
SFO personalet arbejder med en struktur, hvor en pædagog er tilknyttet en bestem skoleklasse – 
hjemgruppepædagoger kalder de det. Det giver et udpræget og dybt kendskab til de enkelte børn 
(og deres hjem); samtidig er personalet trænet i og ivrige til at have en bred viden om mange børn. 
De bliver set. Det er vigtigt. Og som skoleleder har man aldrig bekymrede henvendelser. Kun det 
modsatte, det er en ren fornøjelse. 
 
Jeg har før genbrugt ordene om trafik – fordi problemstillingerne i og for sig var de samen og let 
genkendelige. Så kunne ordene måske også være det? Men det har faktisk ændret sig til det 
bedre. Der er stadig legio af nydelige forældrebiler om morgenen, sådan må det være med vores 
geografi, der er stadig grund til at være forsigtig – udvise tilstrækkelig agtpågivenhed – men en 
kampagne igangsat under årets gang har faktisk fået mange forældre til: 
 
1) At køre rundt om skolen, således at bilerne får snuden vestvendt; 
2) At respektere at kysse-farvel-pladsen foran børnehaveklasser er til netop kys og kram – ej 

parkering. 
 

Dét bevirker, at trafikken glider lettere – og jeg tænker ikke på krydset oppe mod stationen, det ser 
vi jo ikke! – det bevirker, at de mange små cyklister (og vi vil jo gerne have, de cykler) kan 
orientere sig mere sikkert, når de primært skal hold øje med én bilretning – og det bevirker, at man 
faktisk kan komme til at sætte sit barn af, kramme og kysse – og så kommer barnet i skole og 
forældrene på arbejde. 
 
Det går ikke helt af sig selv. Hvis vi tror, alt kun er godt og gunstigt, bliver vi nemt skuffede. Og det 
går ikke! Så trafiktjansen bliver genoplivet fra tid til anden, tillid er fint, kontrol virker åbenbart. 
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Vi prøver på at passe på vort hus. Vi har en opmærksom pedeltjeneste, der efter bedste – og den 
er stor – evne iagttager og handler. De har jo ikke helt den økonomiske formåen, de kunne ønske 
sig – det har man aldrig – men de sørger for, at vi de senere år er kommet meget med. De følger 
godt med over det hele, jeg vil ikke opremse de daglige gøremål. Men: Året 2014 har også budt på 
oplevelser af særlig og herlig husagtig karakter. Må jeg friste med følgende: 
 

 Vi har flyttet bogdepot – slået et kæmpe hul imellem to meget – meget! – tykke mure i den 
forbindelse; og malet pænt. 

 Vi sat markiser op på vest fløjen – ud mod gården. 

 Vi har fået nye lofter og lys hos de store; en meget smuk forbedring. 

 Og endeligt men ikke mindst: Helt ny lyssystem i den store sal og total renovering af 
omklædningsrummet dér. Det var en travl sommerperiode!  

 
Vi udarbejdede også i ledelsen en Plan – kaldet Planen. Den indeholder vort forsøg på at sætte 
skolen i perspektiv også fremover, den er et arbejds- og lederredskab, og jeg er ret sikker på, at vi i 
årene fremover vil bruge tid på dette. Planen indebærer en del, jeg skal blot citere, at ”vi vil i højere 
grad forsøge at evaluere og måle vores indsats med gode mål og standarder, vi har sat for skolens 
virksomhed” Planen skal etablere sig i det kommende skoleår. 
 
I de senere år er det blevet mere markant tydeligere for mig, at det at drive fri skole er såvel en stor 
udfordring men en endnu større mulighed. Nogle af mine kollegaer inden for skoleledelse bruger 
gerne og god tid på at bekymre sig over indskrænkninger i frihedsgraderne. Jeg er ualmindelig 
uenig. Vi har den frihed, og vi skal blot huske at anvende den. Uden frygt. Vi skal sige, hvad, vi vil 
og– hvorfor vi vil det – og så skal vi gøre det! Og måske lade være at sige så meget andet? 
 
Der kom her for et par måneder sigen en bog om skolevæsen. Skrevet af Jacob Fuglsang, 
uddannelsesredaktør på Politiken. I indledningen er han inde på væsentligheden af at have 
forbindelse imellem ord og handling: 
 
”…vi siger et og gør noget andet. Det gælder helt konkret i skolernes dagligdag. Det gælder 
forældre, der siger, at skolen er vigtig, men alligevel hiver deres børn ud af skolen, hvis de kan få 
en billigere skiferie. Det kan også være lærere, der siger, at de gerne vil være sammen med 
børnene, men skynder sig ind på lærerværelset i hvert frikvarter. Eller skoleledere, som holder 
højstemte taler om faglighed, men aflyser timer…” 
 
Vores ret til at eksistere og drive skole er uomgængeligt forbundet med følgende: Vi lever af – og 
for – undervisning. Hverken mere eller mindre. Vi kræver vores fulde mulighed til at undervise med 
alle med betydninger af ordet; vi vil gå langt for alle børn, der er os betroet – det er såvel vores ret 
som pligt. Derfor er vi. 
 
Jeg skal afslutte med at byder hjertelig velkommen til vores nye afdelingsleder; Anja Roland – og 
sige meget tak til alle de, der gør mit arbejde så såre nemt: Lærere, pædagoger, pedeller, verdens 
fornemste administration - og meget trofaste rengøringsfolk. Og så er der de ulønnede: Det er til 
stor gavn for skolen at have en bestyrelse, der vil og kan – og kan sætte skolelederen i gang! 
 
Og så overlader jeg beretningen til dirigent og forsamling. 
 
Michael Dam-Jensen 
Skoleleder 
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Bilag 3 (3 sider) 
 
Tilsynserklæring skoleåret 2014- 2015 

 

Taastrup Realskole 

Elme Alle 17-21 

2630 Taastrup 

Skolekode: 169012 

 

Tilsynet er udført af: 

Bitten Kornerup 

 

Tilsynet har fundet sted på følgende datoer: 

 

Fredag 06.02  1. - 8. kl.  Skemaløs dag 

Torsdag 26.02  8.a Geografi    

Torsdag 26.02  8. - 10. kl. Forfatterforedrag  

Torsdag 26.02  8.a Dansk 

Torsdag 26.02  9.b Matematik 

Torsdag 26.02  9.a Fysik 

Fredag 27.02  8.c Dansk 

Fredag 27.02  8.b Engelsk 

Fredag 27.02  9.a Samfundsfag 

Fredag 27.02  8.c Matematik 

Fredag 27.02  8.a Historie 

Tirsdag 03.03  1.a Dansk 

Tirsdag 03.03  3.b Historie 

Tirsdag 03.03  2.a Musik 

Tirsdag 03.03  3.c Klassens time med klassemøde 

Tirsdag 03.03  3.b Dansk 

Torsdag  05.03  2.c IT 

Torsdag  05.03  3.c Engelsk 

Torsdag  05.03  1.c Billedkunst 

Torsdag  05.03  1.c Matematik 

Torsdag  05.03  2.a Matematik 

Fredag 06.03  1. - 10. kl. Trivselsdag 

Fredag 06.03  Samtaler med afdelingsleder Jørgen Korsager Green og 

   afdelingsleder Anja Nordgaard Roland 

 

Mandag 09.03  Elevrådsmøde i store elevråd 7. - 10. kl. 

Mandag 09.03  Samtale med skoleleder Michael Dam-Jensen 

Tirsdag 10.03  6.b Dansk    

Tirsdag 10.03  7.a Geografi   

Tirsdag 10.03  5.a Matematik 

Tirsdag 10.03  5.b Klassens time 

Tirsdag 10.03  7.b Matematik 

Onsdag  11.03  7.c Historie   

Onsdag  11.03  4.b Håndarbejde 

Onsdag  11.03  7.a Engelsk 

Onsdag  11.03  7. kl. Hjemkundskab 

Fredag 13.03  5.a Dansk 

Fredag 13.03  7.a  Tysk 

Fredag 13.03  4.c Dansk 

Fredag 13.03  6.c N/T 

Fredag 13.03  4.a  Engelsk 
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Tilsyn med og vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk 

 

Dansk 

 

Dansktimerne var præget af kompetent undervisning på et højt fagligt niveau – tilpasset de enkelte 

klassetrin. Timerne blev gennemført efter en plan, og der blev stillet krav til elevernes arbejde. 

Eleverne var aktive og deltog interesseret i arbejdet. Jeg oplevede fagets mangfoldighed og 

eksempler på mange forskelligartede discipliner og arbejdsformer. Der blev fx arbejdet med 

kommatering, med bogfremlæggelser, med et forfatterskab, med staveregler, med genren 

læserbreve, med læsning og med mundtlige og skriftlige kommentarer til et forfatterforedrag, vi netop 

havde overværet i salen. I nogle timer oplevede jeg eksempler på cooperative learning, der 

aktiverede alle elever og fik dem til at yde deres bedste. Elevernes mundtlige såvel som skriftlige 

formåen viste et sikkert og solidt niveau for klassetrinnet. 

Der blev anvendt nye danskmaterialer i bogform, i kopi og fra nettet. 

 

Det er min klare vurdering, at elevernes standpunkt i dansk er fuldt tilfredsstillende. 

 

Matematik 

 

Matematiktimerne var præget af kompetent undervisning på et højt fagligt niveau – tilpasset de 

enkelte klassetrin. Timerne blev gennemført efter en plan, og der blev stillet krav til elevernes 

arbejde. Eleverne var koncentrerede og deltog aktivt i arbejdet – både i det skriftlige og det 

mundtlige. Der blev fx arbejdet med det gyldne snit, med tiere og enere, med koordinatsystemet og 

med rene træningsopgaver. Jeg oplevede timer – især med de yngste elever – hvor indlæringen 

foregik med bevægelser og små lege. I andre timer havde eleverne forberedt kvalificerede 

spørgsmål til problemregningsopgaver, og de udviste et fint kendskab til fagets fagterminologi og 

arbejdede selvstændigt med de givne opgaver.  

Fagbøgerne var både af ældre og nyere dato. 

 

Det er min klare vurdering, at elevernes standpunkt i matematik er fuldt tilfredsstillende. 

 

Engelsk 

 

Engelsktimerne var præget af kompetent undervisning på et højt fagligt niveau – tilpasset de enkelte 

klassetrin. Timerne blev gennemført efter en plan, og der blev stillet krav til elevernes arbejde. 

Undervisningen foregik på engelsk – i de mindste klasser med oversættelser indimellem. I de fleste 

timer var eleverne meget aktive og deltog interesseret i arbejdet. Timerne var præget af stor 

afveksling i discipliner, og flere gange blev der anvendt cooperative learning. Jeg oplevede timer, 

hvor eleverne fremlagde selvvalgte, og ofte meget personlige emner for klassen, sang engelske 

børnesange og grammatiksange. De viste mig desuden skriftlige arbejder, læste frilæsningsbøger 

og lyttede til cd’er med læsebogstekster. De fleste elever formulerede sig frit på engelsk med et 

ordforråd svarende til klassetrinnets niveau.  

Fagbøgerne var af nyere dato, og der blev anvendt materialer i bogform, i kopi og fra nettet. 

 

Det er min klare vurdering, at elevernes standpunkt i engelsk er fuldt tilfredsstillende. 

 

Tilsyn med og vurdering af skolens samlede undervisning 

 

I de kreative fag fordybede eleverne sig i selvvalgte opgaver, ligesom de i klasseundervisning fik 

den fornødne faglige kompetence og indsigt. I de øvrige fag overværede jeg fx gruppearbejder, der 

skulle afsluttes med mundtlige fremlæggelser og klassediskussioner om faglige emner. I mange fag 

blev internettet flittigt brugt til at finde dagsaktuelle svar eller relevante opgaver. Her var 

smartboardet og elevernes computere vigtige redskaber. 

Også i disse øvrige fag oplevede jeg kompetent undervisning på et højt fagligt niveau – tilpasset de 

enkelte klassetrin. Timerne blev gennemført efter en plan, og der blev stillet krav til elevernes indsats 

og arbejde. 



10 

 

Skolens undervisning gennemføres i overensstemmelse med Undervisningsministeriets ’Fælles mål’ 

og de vejledende timetal for fagene. Eleverne evalueres 2 – 3 gange om året. Skolen deltager i de 

nationale tests, og resultaterne herfra viser solide standpunkter. Undervisningen tilrettelægges og 

gennemføres efter årsplaner, ugeplaner og dagsplaner. Skolen tilbyder elever på mellemtrinnet at 

komme i lektiecafe et par dage om ugen. Der gennemføres tre forløb á tre dages varighed med 

skemaløse dage, hvor årgangens lærere tilrettelægger undervisningsforløb på en anderledes måde. 

Jeg oplevede en sådan dag med spændende forløb, som betød fordybelse og opsamling på udvalgte 

emner.  

Gennemsnittet af de karakterer, som eleverne opnåede ved afgangsprøverne i 2014, ligger et pænt 

stykke over landsgennemsnittet for folkeskolen. 

 

Ud fra mine besøg i klasserne, mine samtaler med skolens lærere, elever og skolens ledelse 

kan jeg vurdere, at skolens samlede undervisning fuldt ud står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen. 

 

Tilsyn med og vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed 

og folkestyre 

 

Omgangstonen på skolen er præget af respekten for det enkelte menneske. Eleverne oplever det 

forpligtende fællesskab, der bygger på ansvarlighed og den enkeltes ret til at blive hørt og 

respekteret. 

Skolens 8. og 9. klasser deltog med stor interesse i Undervisningsministeriets folketingsvalg for 

skoleelever. I timer med fagene historie og samfundsfag oplevede jeg, at emner, som udfordrer 

demokratiet, blev sat til diskussion, og eleverne deltog med stor entusiasme og modne indlæg. I 

projektopgaverne for 9. og 10. klasse arbejder eleverne ofte med samfundskritiske emner, og 

gennem kontakten med personer uden for skolen får de mulighed for at vurdere førstehånds og 

virkelighedsnær information. 

I klassens time afvikles klassemøder, hvor eleverne lærer at respektere mødeteknik og talerække. 

Også arbejdet i elevrådet udvikler elevernes evne til at manøvrere i et demokratisk samfund. 

Morgensang og skolebladet bidrager begge til at styrke fællesskabet.  

Den årlige trivselsdag afvikledes med det sædvanlige opbud af sjove, fantasifulde og alvorlige 

tilgange til emnet. 

 

I sit hele virke forvalter skolen også denne opgave på bedste vis. 

 

Skolens undervisningssprog er dansk 

 

Vallensbæk den 6. april 2015 

 

Bitten Kornerup 
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Bilag 4 (10 sider) 
 
Ekstrakt af 2014-regnskab mv.: 
 

 Ledelsesberetning (2 sider) 

 Revisionspåtegning (2 sider) 

 Resultatopgørelse (1 side) 

 Balance (1 side) 

 Pengestrømsopgørelse (1 side) 

 Sammenligning mellem budget og regnskab (1 side) 
 
Budget 2015 
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