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- Tilsynet er foretaget i henhold til Undervisningsministeriets bestemmelser om tilsyn ved fri-

skoler og private grundskoler m.v.. 

 

 

- I skoleåret 2013-14 har jeg aflagt Kratholmskolen besøg to gange i min egenskab af 

tilsynsførende og skal som sådan aflægge beretning ved det årlige Skolekredsmøde d. 24.-4.-

2014. Der er aflagt besøg (hele lektioner) hos de fleste årgange og næsten samtlige lærere. 

Besøgene har fundet sted d. 7. nov. 2013 og d. 25. marts 2014. 

 

- Af praktiske årsager er tilsynsbesøgene på forhånd aftalt med skolens ledelse. Der er aflagt 

besøg i dansk, matematik, engelsk, tysk, geografi, i arbejde med projekt-opgave i 8. klasse 

samt i skolens fritidstilbud – Fristedet og SFO. Jeg har lagt vægt på at opleve andet end de 

tilsynsbærende fag. Det har givet overblik over skolens samlede tilbud om undervisning og  

sigte mod at give indhold i børnenes dagligdag. 

Efter hvert besøg har jeg sendt en skriftlig rapport til Kratholmskolens ledelse og de aktuelle 

lærere. 

 

- Tilsynet hviler på et skøn på grundlag af bestemmelser for skolens virke – herunder: 

 -beskrivelse af ”Skolens formål” 

 -skolens læseplaner, som er undervisningsministeriets læseplaner 

 -skolens/den enkelte lærers årsplaner for fagene 

 -besøg på skolens hjemmeside og lærerintra. 

 

- Undervisningen er på Kratholmskolen præget af seriøs planlægning og gennemførelse, og 

den er tilpasset elevernes udvikling. Det enkelte barns behov er i fokus. Lærerne er fleksible 

og tager hånd om den enkelte elev og klassen som helhed. Der foranstaltes ekstra hjælp – i 

eller uden for klassen - til de elever, som har behov for det. 

 

 



- Ved iagttagelse og samtale med elever har jeg kun mødt tilfredshed. Jeg oplever, at der er 

god plads til elever, for hvem dagligdagen ikke kun er ligetil. Der er flere elever med anden 

etnisk baggrund end den danske. Det er en fornøjelse at opleve, at omgangstonen børnene 

imellem og børn og voksne imellem er rigtig god. Også blandt de ansatte oplever jeg en god og 

fornøjelig omgangstone. 

 

- Ved gennemsyn af ganske få elevprotokoller og stillede spørgsmål ang. disse, er mit klare 

indtryk, at der er fuld kontrol med fravær, og at den vedtagne politik på området bliver prak-

tiseret.   

 

- Det har været behageligt og naturligt at føre samtaler med skolens lærere, pædagoger samt 

skolens ledelse om undervisningen og skolens virke i øvrigt. Jeg har således også (både 

skriftligt og mundtligt) fået indblik i Kratholmskolens drøftelser og vedtagelser i relation til 

Folkeskolereformen. Som jeg hører og læser det, vil man styrke fagene, men en heldagsskole 

bliver der ikke tale om nu. Den nuværende ordning fungerer godt; den betyder mere frihed til 

forældre og børn. Samtidig udtrykker skolens bestyrelse/ledelse bevidsthed om, at undervis-

ningen på Kratholmskolen skal stå mål med undervisningen i folkeskolen. 

 

- Kratholmskolen har nye og tidssvarende ydre rammer. Klasselokaler, faglokaler, idræts- og 

fritidsfaciliteter er særdeles ideelle. 

- Undervisningsmateriale og udstyr er tidssvarende og af god kvalitet. 

- De netbaserede oplysninger har været tilgængelige. Hjemmesiden giver nyttige og aktuelle 

oplysninger – den er opdateret og brugervenlig. 

- Undervisningen foregår på dansk, og det talte sprog er dansk. 

- Skolen ligger fuldt ud på niveau med, hvad man almindeligvis forventer i folkeskolen. Stand-

punkts- og prøvekarakterer er meget tilfredsstillende. 

- De ansatte er med til: 

 -at ruste børnene til at leve i et frit og demokratisk Danmark 

 -at styrke deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettig-

 heder.  

  

 

   

  Tilsynsførende 

 

  Svend Aage Kronborg 

  Ejstrupvej 20 

  6920 Videbæk 

 

   


