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Tilsynserklæring
17/18 13 elever (5 piger, 8 drenge)
18/19 10 elever (5 piger, 5 drenge)

Center for Børn og Læring
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf. 9628 2828
Lokal 9628 7007

8.-9. årg.

1. Tilsyns datoer:
22.02.2018, 13.06.2018, 5.11.2018, 12.12.2018 (uanmeldt)
Tilsynet fulgte undervisningen i tidsrummet 8.30- 13.30
Samtale med eleverne i pauserne
Samtale med lærerne i pauserne
Samtale med lederen Almind Spelling-Sørensen
2. Fag: Tilsynet har overværet undervisningen i dansk, matematik, geografi, engelsk, kreative fag og idræt
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3. Fag og timetal
Skoleskemaet med ugeplanen udgør den overordnede plan for undervisningen. Skemaet er ændret i forhold til tidligere, så der nu er kortere
pauser og flere undervisningstimer. Skolen vil ansøge om nedsat timetal som kompensation for tolærerordninger.
Der undervises i 29 timer ugentligt i 40 uger
Tysk og fysisk/kemi tilbydes på naboskolen
Eleverne aflægger prøver i folkeskolens fag i den udstrækning det er
muligt. I år har 3 af skolens elever aflagt prøve i skoleåret 2017/18.
Prøverne er aflagt på Hammerum Skole og Sunds Skole.
4. Vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en
helhedsvurdering står på mål med, hvad der almindeligvis kræves
i folkeskolen.
Skolens ugeplan afspejler folkeskoleloven. Der er ekstra støtte på i tre
af ugens dage.
Undervisningen, der kan iagttages vurderes at stå på mål med tilsvarende undervisning i folkeskolen. Undervisningen er varieret og i udpræget grad tilpasset den enkelte elevs evner og kompetencer. Organiseringen varierer mellem klassegennemgang, holdundervisning, pararbejdet og individuel opgaveløsning.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

It er indarbejdet i undervisningen for den enkelte elev, samt i klassesammenhæng,
hvor skolen ”activ-board” flittig inddrages.
5. Refleksion i forhold til:
Eleverne: eleverne giver udtryk for, at de er glade for at gå på skolen, og trives i den
positive atmosfære, der hersker eleverne imellem, og mellem lærer og elev.
Der er ikke udarbejdet undervisningsmiljøvurdering.
Alle elever vurderes månedligt i forhold til deres fremmøde og sammen med forældrene sikres, at eleverne til stadighed udfordres til at deltage i undervisningen i så
stort omfang som muligt.
Undervisningspersonalet: Børneskolen har i år været præget af sygdom blandt personalet. Der har således i første halvdel af året været ansat en vikar. Fra 1. august er
der ansat en ny lærer og den ansatte pædagog, der er i uddannelse som lærer overtager undervisningen i fuld omfang.
Normeringen udgør 2 stillinger fordelt på 3 medarbejdere pr. august 2018.
Ledelse: Der er en læreruddannet leder tilknyttet børneskolen.
6. Vurderingen af, om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve
i et samfund med frihed og folkestyre.
Undervisningen foregår i en ligeværdig dialog med eleverne. De bliver taget med på
råd og udviser ansvar i forhold til aftaler.
7. Vurderingen af undervisningsmaterialernes faglige og pædagogiske kvalitet:
Skolen har tidssvarende adgang til It-baseret undervisningsmateriale.
De kreative fag er veludstyrede og inddrages aktivt i skolens fag.
8. Skolen anvender Herning Kommunes elevplaner for specialklasser, og i 2018 er de
blevet udvidet så de også indeholder beskrivelse af hvilke fag den enkelte elev er fritaget for. Ligeledes fremgår den enkelte elevs standpunkt i diverse tests af elevplanen
Alle elever fra 8. årg. får i samarbejde med UU udarbejdet en uddannelsesplan.
9. Bemærkninger af skolens undervisning af tosprogede elever: Skolen har ingen
tosprogede elever.
10. Bemærkninger af elevernes prøveresultater: Tre elever har været til 9. årgangs skriftlige afgangsprøve. 3 i dansk, 3 i matematik. Resultaterne har været gode.
11. Samarbejdspartnere: Ud over et tæt samarbejde med forældrene har børneskolen et
tæt samarbejde med Pædagogisk psykologisk rådgivning i Herning Kommune. Der er
tilknyttet en fast uddannelses vejleder. Der er samarbejde med Hammerum Skole,
Sunds Skole om prøveaflæggelse. Med Lind Skole er der samarbejde om undervisningen i tysk og Fysik/kemi
12. Opfølgning på tilsynet 2017.
Skolens hjemmeside er blevet opdateret blandt andet med en beskrivelse af samarbejdsaftalen med Herning Kommune, tilsynsrapporter. Der er udarbejdet plan for
magtanvendelsen.
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Der er arbejdet med dokumentation og vurdering af fremmøde og elevernes faglige
niveau.
13. Bemærkning til udviklingsområder:
Eleverne er en kortere årrække på skolen, og ikke alle deltager i undervisningen på
fuld tid. Det er tilsynets anbefaling, at der fortsat arbejdes med at udvikle systematikken i vurderingen og dokumentationen af eleveres faglige niveau og fritagelse i lighed
med den dokumentation der er etableret i forhold til fremmøde.
Personale ønsker i det kommende år at sætte fokus på ”skolevægring” ved at øge
deres teoretiske viden om emnet
Det anbefales, at der udarbejdes undervisningsmiljøvurdering
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