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TILSYNSERKLÆRING 2018/2019
HELDAGSSKOLEN LINDERSVOLD
LINDERSVOLDVEJ 5
4640 FAXE
SKOLEKODE: 32 00 01

GRUNDLAG
Center for Børn og Undervisning fører tilsyn med undervisningen på de interne skoler i Faxe
Kommune. Forhold vedrørende den enkelte elev varetages af anden konsulent fra Center for Børn
og Undervisning i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.
Tilsynet 2018/2019 er foregået i henhold til folkeskoleloven og ”Bekendtgørelse nr. 702 af 23.06.2014
om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og
anbringelsessteder”.
Tilsynet skal sikre, at undervisningen lever op til undervisningsoverenskomsten og omfatter den
fulde fagrække samt at timeplanen opfylder de i folkeskoleloven fastsatte krav til undervisningens
samlede varighed.
Tilsynserklæringen er udarbejdet i henhold til ”procedure for tilsyn med interne skoler i Faxe
Kommune”
Tilsynet er foretaget af:
Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev,
Tlf. 5620 3934, mail fihob@faxekommune.dk
Tilsynsbesøgene er foretaget:



14. november 2018 – anmeldt tilsyn
23. maj 2019 – uanmeldt tilsyn
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KONKLUSION
Skolen er placeret i naturskønne omgivelser på en gammel herregård, tæt på Præstø fjord. På
stedet er der gode lokalemæssige forhold til undervisning.
Samtalen med skolens ledelse gav det indtryk, at der arbejdes bevidst og seriøst med at
overholde alle formalia vedr. visitation, fraværsregistrering, årsplanlægning og timetalsplaner samt
afvikling af test og prøver.
Samtale med det pædagogiske personale gav mig det indtryk, at undervisningen planlægges og
gennemføres i forhold til elevernes meget forskellige forudsætninger. Men også at det er svært
hele tiden at benytte Fælles Mål, da elevernes faglige niveau ofte er flere niveauer levere end
klassetrinnet. Der planlægges med, at eleverne ved afslutning af en lektion/forløb skal have
udarbejdet et produkt.
Ved besøg i klasserne oplevedes et fint miljøterapeutisk arbejde med tydelige planer og gode
overvejelser for arbejdet med skolens målgruppe af elever. Det pædagogiske personale opleves
at have gode relationer til eleverne.
Der spises frokost sammen med skolens andre elever/studerende (STU-elever og højskoleelever).
Dette giver god mulighed for at socialisere grundskoleeleverne i forhold til andre og ældre
personer. Spisesituationen foregår i en god og rolig pædagogisk ramme.
Skolens ledelse indhenter de obligatoriske børneattester, og tilsynet kan konstaterer, at det for alle
medarbejdere gælder, at ”Der findes ingen oplysninger jf. § 36 i Justitsministeriets bekendtgørelse
om Det Centrale Kriminalregister”.
Det er tilsynets vurdering, at Heldagsskolen Lindersvold er et godt tilbyd til skolens målgruppe af
elever, der har behov for både et undervisningstilbud og et behandlingstilbud.

12. JULI 2019

FINN SONNE HOLM

Dato:

Tilsynsførende
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