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Tilsynserklæring for Kratholmskolen
Skoleåret 2012-13
- Tilsynet med Kratholmskolen er foretaget i henhold til Bekendtgørelse af loven om friskoler
og private grundskoler m.v..

Tilsynsbesøg:
- I skoleåret 2012-13 har undertegnede aflagt skolen besøg to gange som tilsynsførende. Jeg
har overværet undervisningen i alle årgange på nær 1. og 3. kl. og besøgt de fleste af de af
skolens lærere, som har almindelig klasseundervisning. Besøgene er aflagt d. 13. nov. 2012, og
d. 6. marts 2013.

Generelt om skolens hverdag:
- Igen i år blev jeg bekræftet i, at elever og ansatte befinder sig godt i hinandens samvær.
Undervisningsmiljøet er godt. Sammen med en behagelig disciplin giver det den stabilitet, som
dybest set efterspørges, for at fagligheden kan blomstre. Der er god balance mellem lærerstyret undervisning og valgfrihed. Jeg oplever en naturlig anvendelse af it og forskellige andre
hjælpemidler.
- Medarbejderflokken er kompetent, der er arbejdsro, og der hersker en naturlig og gensidig
respekt mellem elev og lærer. Der arbejdes meget i grupper – ofte to og to, hvor man udnytter
hinandens ressourcer og styrker evnen til at samarbejde. Generelt set er det faglige niveau
højt.
- Jeg har aflagt besøg i andre fag end de tre tilsynsbærende fag. Det har givet overblik over
skolens undervisningstilbud og indblik i de forskellige fagområder, som skolen naturligt
underviser i.
- Skolen følger ”Fælles Mål 2009”. Med udgangspunkt heri udarbejder den enkelte lærer årsplaner for sit faglige arbejde i de forskellige forløb – disse årsplaner har jeg haft god anledning til at gennemse og relatere til i overværelse af undervisningen.
- Mens ”Fristedet” tager hånd om eleverne fra 4.-6. kl., tager Kratholmskolens SFO sig af de
fire yngste årgange, når den daglige undervisningen er slut. Jeg kiggede inden for begge steder,
og fik så også den del af skolens virke med. Der blev både arbejdet med lektier og hygget efter
ønske og behov.

Et eksempel:
- Jeg har oplevet at komme på besøg, hvor der stod andet på programmet end klasseundervisning – her skal nævnes 9. kl.s arbejde med projektopgave. Det var rigtig spændende at få
lov at komme ind midt i et ugeforløb, hvor det overordnede tema var ”Det gode liv”. Gruppe
et arbejdede med ”Det gode liv som kræftramt”, mens mit andet besøg var hos gruppe seks,
som havde adoption på dagsordenen. Det var interessant at høre og se de to gruppers ret forgrenede arbejde. De var meget villige til at give mig indsigt i deres projekter med interviews,
studier samt opsætning og strukturering af indhøstede materialer. Alt sammen skulle så
fremlægges for kammerater og lærere senere.

Tilsynets respons:
- Det har været behageligt og virket naturligt at færdes blandt skolens ansatte. Men for at
ingen, som har haft tilsynsbesøg, skulle blive forbigået respons fra min side, har jeg efter
hvert besøg sendt en skriftlig rapport til Kratholmskolens leder og de aktuelle lærere.

Elevfravær:
- Ved gennemsyn af nogle få elevprotokoller har jeg ikke observeret noget unormalt – en
enkelt klasse var løbet ind i en del sygedage over en periode, mens andet fravær var på et
minimum. I øvrigt har skolen en klart formuleret politik omkring fravær, som det er mit
indtryk, at man følger.

De ældste elevers karakterer:
- Standpunkts- og prøvekarakterer viser at eleverne har opnået fine resultater. I forhold til
landsgennemsnittet er det yderst tilfredsstillende.

Øvrigt:
- Kratholmskolen har i dette skoleår taget de nye lokaler og et sort centerrum i brug. De ydre
rammer er særdeles ideelle.
- Undervisningsmateriale og udstyr er tidssvarende og af fin kvalitet – ligeså er også den
faglige og pædagogiske kvalitet er på plads.
- Skolens hjemmeside giver nyttige og aktuelle oplysninger. Den er opdateret og brugervenlig.
- Undervisningen foregår på dansk, ligesom det talte sprog er dansk.
- Skolen er fuldt på højde med, hvad der almindeligvis forventes i folkeskolen.
- De ansatte er med til at ruste elverne til at stå på egne ben i et frit og demokratisk land, som
det danske. Gennem undervisning og samvær med børnene er man med til at styrke deres
kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
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