Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Skolen.Com:
1. Skolens navn og skolekode
Skolekode:
707012

Skolens navn:
Skolen.Com

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Dorte Ruggaard

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet
undervisningen, på de enkelte datoer.
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Dato

Klasse

Fag

Fagområde

Tilsynsførende

03-06-2020

ældste

musik

Praktiske/musiske
fag

Dorte Ruggaard

03-06-2020

ældste

Engelsk

Humanistiske fag

Dorte Ruggaard

03-06-2020

yngste

Billedkunst

Praktiske/musiske
fag

Dorte Ruggaard

03-06-2020

mellem

Dansk

Humanistiske fag

Dorte Ruggaard

03-06-2020

ældste

Matematik

Naturfag

Dorte Ruggaard

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
Mit tilsyn i dette skoleår blev udsat grundet COVID-19 og hvad deraf fulgte. Jeg har derfor besøgt skolen, efter den
åbnede op igen for alle klasser med et reduceret skema og et anderledes indhold. Jeg har således oplevet en
anderledes skoledag end de andre år. Dette har ikke givet anledning til bekymring, men er blot en konstatering af,
at jeg på dette års tilsyn ikke har været på skolen i samme omfang som tidligere år.
Jeg oplevede følgende:
De ældste startede dagen med stemmetræning og sang akkompagneret af klaver.
Efterfølgende skulle de ældste afslutte deres tema om Shakespeare.
De yngste udfoldede sig festligt og fantasifuldt på malerier sat på staffeli.

De mellemste var i skoven, hvor de bl.a. udvekslede staveord.
De ældste sluttede dagen af med matematik på nettet.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?
Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog
er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale,
dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet
undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen?
Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning
Børnene i yngste gruppe malede store malerier på staffeli. De malede med pensler, hænder og fødder. Opgaven
var at få sit navn til at fylde på langs eller på tværs på en malerisk baggrund.

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

7.1 Uddybning
Børnene i mellemste gruppe havde været på en lang travetur, hvor de havde fundet ord. Disse blev så bl.a. brugt
til staveord. Da jeg besøgte dem, var de ved at udveksle og nedskrive ordene, så de kunne blive øvet til næste dags
orddiktat. Nogle af børnene læste højt for hinanden.

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen?
Ja

8.1 Uddybning
Da jeg besøgte ældste gruppe i matematik, løste eleverne matematikopgaver på nettet. Opgaven bestod i at slippe
ud af fængslet ved at løse forskellige matematiske udfordringer. Børnene løste opgaverne i par eller enkeltvis.

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning
Da jeg besøgte ældste gruppe i engelsk, arbejdede eleverne med Romeos tale til Julie i balkonscenen. Talen blev
fremført i kor med selvvalgte fagter (for at støtte deres hukommelse) på smukt Shakespeare-engelsk. Gruppen var
ved at afslutte et forløb om Shakespeare. Dagen blev startet med stemmetræning rundt om flyglet efterfulgt af to
sange på engelsk.

10. Fører skolen til prøve i historie?
Nej

10.1 Årsag
Skolen afholder ikke prøve i historie jf. §8a, stk. 5

10.2 Står elevernes standpunkt i historie mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen?
Ja

10.3 Uddybning
Historie indgår som en del af faget kulturfag. Kulturfag omfatter historie og religion i 0.-6-klasse. I 7.-9.-klasse
omfatter faget historie, religion og samfundsfag.

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen
Ja

11.1 Uddybning

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som
det danske med frihed og folkestyre?

Ja

12.1 Uddybning

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja

13.1 Uddybning

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsog menneskerettigheder?
Ja

14.1 Uddybning

15. Er der kønsligestilling på skolen?
Ja

15.1 Uddybning

16. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde
deres fælles interesser vedrørende skolen?
Ja

16.1 Uddybning

18. Donationer
Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen
overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?
Nej

18.1 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.
14917,00 kr.

19. Tilsynets sammenfatning
Jeg har gennem samtaler med skolens leder, lærere og elever, læsning af hjemmesiden og besøg på skolen dannet
mig et indtryk af skolens virke og elevernes standpunkt.
Jeg oplever skolen som en lille velindrettet skole, hvor man føler sig velkommen og godt tilpas. Eleverne er
deltagende og aktive. Underviserne er fagligt dygtige og engagerede.
Skolens størrelse nødvendiggør aldersintegreret undervisning og samlæsning af fag, der naturligt spiller sammen.
Jeg oplever at dette giver skolen en sammenhængskraft og en mulighed for en god faglig udfordring for både
lærere og elever.
Skolen har et undervisningsmiljø, hvor det er muligt at lære sig noget i trygge ramme
Skolen har en udadvendt profil og deltager i arrangementer i lokalsamfundet samt inviterer det omkringliggende
samfund ind i skolen.
Skolen er i skrivende stund ved at forberede sig på at implementere ny profil - innovation og entreprenørskab som skal starte efter sommerferien. Samtidig har skolen skiftet navn. En spændende og udfordrende proces for
skolens undervisere og ledelse.
Alt i alt oplever jeg skolen som værende velfungerende, omstillingsparat og fagligt velfunderet.

