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Tilsynserklæring i forbindelse med anmeldt /uanmeldt 
tilsyn 

 

Skolens navn Børne - familiehuset 

Skolens adresse 
 

Lemming Skolevej 8B 8632 Lemming 

Skoleår 
 

2019-20 

Skoleleder 
 

Annette Jellesen 

Tilsynsførende 
 

Navn 
 

Lone Svejstrup 

Stilling 
 

Konsulent og faglig leder 

Kontaktoplysninger 
 

lsv@silkeborg.dk 
20227144 
Skoleafdelingen, Silkeborg kommune 

Dato for besøg 
 

31.01.2020 – uanmeldt besøg 

Deltagelse i 
undervisning 
 

Klasse 
 

Yngste – dansk, Martin, Dorte, Camilla 
Eleverne arbejder individuelt med læsning – overvejende på IPad 
og PC. Der er brug for en´ til en´ undervisning – de klarer det 
overvejende fint, en enkelt elev er udfordret – måske også af min 
tilstedeværelse. De voksne er hele tiden klar til at hjælpe og guide, 
anerkender og guider hele tiden tilbage til fællesskabet, når en 
elev er på vej værk fra klassen. Der er en god og tryg stemning – 
børnene bliver set! 
Yngste, eneundervisning – en enkelt elev fra yngste har 
eneundervisning med en voksen. Jeg spørger, om jeg kan være 
med – han synes det er ok, vi har set hinanden før. Da jeg kommer 
ind, har han netop afsluttet mange regnestykker og skal i gang 
med et ”landbrugsspil” på computer. Samtidig skal han spise 
frokost, inden han skal med til svømning, det er svært med flere 
ting på en gang. Maria guider ham stille og roligt, så han kommer i 
gang med sin madpakke, inden han kan sidde alene. Han vil også 
helst, at jeg går sammen med Maria. 

Lærer 
 

Martin, Dorte, Camilla 
Maria 
 

Deltagelse i andre 
aktiviteter 
 

Pause – eleverne leger udenfor. Nogle har valgt indepause. 

Evt. samtale med 
skoleleder 

Samtale med Annette om praksisfaglighed og den aktuelle udfordring, der er ”dukket op” i 
forhold til nuværende 7.klasses elev – men også en opmærksomhed på de kommende elever. 
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 Det er muligt for B&Fam.huset at tilbyde valgfagene – udfordringen er prøvedelen og særligt, 
når en elev udsluses til almenskolen i perioden 7.-8.klasse, hvordan sikres forudsætningen for 
at gennemføre prøve?? 
Aftalt at Lone undersøger dispensationsmuligheder hos ministeriet. 
Desuden aftalt, at Lone giver en melding om dato for deltagelse i lærermøde i foråret. 

 

 

 

 

31. januar 2020          Lone Svejstrup 

Dato                         Underskrift, tilsynsførende 

 


