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Tilsynserklæring 

for 

Kratholmskolen 

Skoleåret 2016-17 
 

 

Til bestyrelse og forældre ved 

Kratholmskolen 

Byghøjvej 27-33 

5250 Odense SV 

 

Skolekode: 461 053 

 

 

Ved Svend Aage Kronborg – certificeret tilsynsførende 

 
 

- Tilsynet er foretaget i henhold til ministeriets bestemmelser om tilsyn ved friskoler og 

private grundskoler mv.. 

- I skoleåret 2016-17 har jeg aflagt Kratholmskolen tilsynsbesøg to almindelige skoledage – 

henholdsvis d. 15. september 2016 (temauge) og 28. marts 2017. Den 27. april vil jeg være med 

ved skolens årlige skolekredsmøde, hvor jeg skal aflægge beretning for tilsynet. 

 

Som tilsynsførende er det min opgave at forholde mig til følgende: 

- Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. 

- Hvorvidt skolens samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folke-

skolen. 

- Om skolen lever op til kravet om at forberede eleverne til frihed og folkestyre og styrke de-

res kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. 

- At undervisningssproget skal være dansk. 

- Hvorvidt kravet om, at der ikke må doneres mere end kr. 20.000,- fra samme donator, er 

overholdt. 

- Det har i øvrigt været vigtigt for mig som tilsynsførende, at få et helhedsindtryk af skolen 

som det sted, hvor børn opholder sig mange af hverdagens timer, og af dens virke som læ-

ringssted for børn. 

 

- Tilsynsbesøgene har af praktiske grunde været aftalt med skolens ledelse få dage forud for et 

besøg. 

 

- Jeg har overværet følgende undervisningsforløb eller temaarbejder: Alm. skoledag i 0.kl.. 

Klassearbejde i temaugen i 1. kl.. Temaforløb (kartofler) i 2.-3. kl.. Jeg fulgte en gruppe fra  

4.-5. kl., som arbejdede med reklamer. Besøg hos en gruppe i 6.-7. kl., som arbejdede med ra-



diodrama. 

- På anden besøgsdag overværede jeg undervisning i dansk i 3. kl., engelsk i 6. kl., tysk i 7. kl., 

dansk i 8. kl. og matematik i 9. kl.. 

 

- Besøgene har været kombineret med samtaler med aktuelle lærere, elever samt skolelederen. 

Efter tilsynsbesøgene har jeg sendt en skriftlig rapport til skolelederen og de aktuelle lærere. 

 

- Kratholmskolens fagrække svarer til folkeskolens, og skolen anvender ”Forenklede Fælles 

Mål”. 

- Jeg har set standpunkts– og afgangs-prøve-karakterer. 

 

- Lærernes årsplaner og elevprotokoller har været til min rådighed. 

- I forhold til målsætning og tilrettelæggelse af undervisningsforløb er det tydeligt, at lærerne 

og skolen i øvrigt tilstræber, at børnene får optimalt udbytte af undervisningen. Der tages 

hånd om den svage så vel som den stærke. 

- Eleverne tager aktivt del i undervisningen, er velforberedte, og bliver en opgave ikke afleve-

ret til tiden, er den klar snarest. 

- Der er generelt et undervisningsmiljø, som er fremmende for indlæringen - og tryghedsskab-

ende for eleverne. Der er en meget sund omgangstone mellem de voksne og børnene. Og jeg 

oplever en munter omgangstone de voksne imellem og tradition for samarbejde. 

 

- Børnene giver udtryk for glæde ved deres lærere og skole i de samtaler jeg har haft med 

dem. Jeg fornemmer en naturlig, gensidig respekt i undervisningssituationen så vel som i det 

mere frie samvær. 

  

Afsluttende bemærkninger: 

- Skolen har gode ydre rammer, som giver fine muligheder for klasseundervisning samt akti-

vitet i mindre hold eller individuelt. 

- De anvendte undervisningsmaterialer og skolebøger er up-to-date og meget anvendelige. 

- Der gøres nyttigt brug af elektroniske hjælpemidler. 

- Undervisningen er vel-forberedt, den er varieret, der er god plads til respons og den er præ-

get af omsorg for det enkelte barn. 

- Standpunkts-karakterer og afgangs-prøve-karaktererne er særdeles tilfredsstillende. 

- Skolens samlede undervisning står, efter mit klare skøn, fuldt ud mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen. 

- Undervisningssproget er dansk. 

- Skolen oplyser, at der ikke er foregået donationer til skolen på mere end kr. 20.000 fra 

samme donator. 

- De ansatte ved Kratholmskolen er efter min bedste overbevisning med til: 

  -at ruste deres elever til at indgå og tage ansvar i et samfund med frihed og  

  folkestyre. 

  -at styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds-og - 

  menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 

 

 

Tilsynsførende 

Svend Aage Kronborg 

Ejstrupvej 20 

6920 Videbæk 


