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Til bestyrelse og forældre ved
Kratholmskolen
Byghøjvej
5250 Odense SV
Skolekode 461 053
Tilsynserklæring for Kratholmskolen
skoleåret 2014-15

- Tilsynet med Kratholmskolen er ført i henhold til Undervisningsministeriets bestemmelser
om tilsyn ved friskoler og private grundskoler m.v..
Som tilsynsførende har jeg især forholdt mig til følgende:
- Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
- At skolens samlede undervisning står mål med,hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
- Hvorvidt skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre
- Om undervisningssproget er dansk
Tilsynet hviler på et skøn på grundlag af:
-beskrivelse af ”Skolens formål”
-skolens læseplaner, som er Undervisningsministeriets læseplaner
-skolens/den enkelte lærers årsplaner for fagene
-besøg på skolens hjemmeside og personaleintra
-forventninger i øvrigt
Besøgene på Kratholmskolen:
- Som tilsynsførende har jeg i dette skoleår besøgt skolen to almindelige hverdage – d. 6. nov.
2014 og d. 23. marts 2015 - og skal som sådan aflægge beretning ved det årlige skolekredsmøde d. 23. april 2015.
- Der er aflagt besøg (hele lektioner) hos de fleste lærere og i alle årgange på nær 0. og 7. kl..
Jeg har i 2014 overværet undervisning i dansk, engelsk, tysk, historie og biologi. Jeg har besøgt Fristedet, hvor jeg så et spændende hulebyggeri i Kratholmskolens ”skov” - og jeg var
med i skolens SFO, hvor jeg overværede oplæsning, mens børnene spiste deres mad, og endelig oplevede jeg deres frie leg ude som inde.
- Desuden havde jeg en snak med en 8. klasses projekt-opgave-gruppe, som arbejdede med
skolereformen.
- Hver gang har jeg været med til morgensamlingen, som er præget af skolens holdninger og
værdisæt.
- Skolens sekretær har altid været meget behjælpelig med oplysninger – eksempelvis i forbindelse med adgang til skolens hjemmeside, karakterlister og andet aktuelt.

Generelt om undervisningen:
- Undervisningen er præget af seriøs planlægning og gennemførelse samt et godt overblik. Der
opleves i udpræget grad et behageligt undervisningsmiljø og godt grundlag for læring.
- I indskolingen mærkes, at der er klar fokus på det enkelte barns velbefindende, så den aktuelle og fremtidige læring kan blive optimal. Også i samtaler med børnene oplever jeg grundlæggende tryghed og glæde ved skolen og de voksne.
- I mellemgruppen har jeg også oplevet, at barnets behov er i fokus, og at man tager hånd om
det barn, som evt. er under pres. Der lægges vægt på grundlæggende færdigheder og der gøres flittigt brug af aktuelle hjælpemidler.
- Elevgrundlaget er i overbygningen helt normalt, men en vis spredning skinner igennem både
i den almindelige undervisningsituation og på karakterbladet. Det bekræfter i øvrigt, at der er
plads til forskellighed på Kratholmskolen.
- Undervisningen lægger i høj grad op til personlig stillingtagen og refleksion i forhold til
hverdagen.
- Der er en god og fornøjelig omgangstone partene imellem.
Elevfravær:
- Ved gennemsyn af nogle få elevprotokoller og stillede spørgsmål angående disse, har jeg ikke
konstateret noget unormalt, hvad angår fravær. Jeg har fået indsigt i skolens regler på området, og alt tyder på, at disse følges. I øvrigt mærker jeg kun tilfredshed hos eleverne
angående deres skolegang.
Tilsynets respons:
- Det har været naturligt og nemt at føre samtale med skolens leder og øvrige ansatte om
undervisning og andet aktuelt. Men da der ikke altid efter endt lektion er anledning til at
samtale med læreren, har jeg ved hvert besøg efterfølgende sendt en skriftlig rapport til
ledelsen og de aktuelle lærere.
Konklusion:
- Kratholmskolen har nye og særdeles velegnede ydre rammer. Klasselokaler, faglokaler,
SFO, idræts- og fritidsfaciliteter såvel som udendørsarealer er meget ideelle.
- Undervisningsmaterialer og udstyr er af god, gedigen kvalitet. Der er et udmærket biblio-tek
med god adgang til både skønlitterær og faglig læsning.
- Skolens hjemmeside har været tilgængelig og nyttig for mig – med gode muligheder for at
hente oplysninger. Hjemmesiden er opdateret, brugervenlig og beskrivende.
- Undervisningen forgår på dansk.
- Skolen med dens undervisning ligger fuldt ud på niveau med, hvad man almindeligvis forventer i folkeskolen. Prøvekarakterer og standpunktskarakterer er, som omtalt, meget tilfredsstillende.
- Det er mit helt klare indtryk, at de ansatte er med til:
-at ruste børnene til at leve i et fri og demokratisk samfund
-at styrke deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder.
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