Beretning om tilsyn på Hindholm Privatskole
2010‐2011
Tilsynsførende ved Hindholm Privatskole er Poul Schelde Hansen
Tilsynet er foretaget iflg. Lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010.
Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Ifølge bekendtgørelsen skal den tilsynsførende sikre at følgende overholdes:
• At undervisningssproget er dansk
• At skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
• At føre tilsyn med elevernes standpunkt i Dansk, regning/matematik,
Engelsk og historie
• At føre tilsyn med, at skolen overholder kravet i loven om at forberede
eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Tilsynet på skolen har i 2010 – 2011 bestået af:
• Deltagelse i generalforsamling/forældrekredsmøde den 28. april 2010.
• Deltagelse i socialt samvær med bestyrelse og skoleledelse efter
bestyrelsesmøde/skoleårets afslutning den 11. juni 2010
• Gennemsyn af prøveprotokoller fra 9. og 10. klasses eksamen 2010
• Deltagelse i det nye skoleårs andet bestyrelsesmøde den 26. oktober
2010
• Deltagelse den 1. november 2010, hvor skolen inviterede alle
interesserede til informationsmøde om skolen vedr. skolens
målsætning, undervisning, pædagogik og dagligdag, indskoling, 10.
klasse og SFO. Der var godt fremmøde og flere var kommet efter
anbefaling fra tidligere 10. klasses elever og forældre.
• Læsning af bestyrelsesreferater og månedsbreve.

• Informationssøgning på hjemmesiden.
• Læsning af tilsendt information fra Danmarks Privatskoleforening.
•

Besøg på skolen til årets skolefest den 12. november 2010, hvor 6.
klasse optrådte med skuespil bistået af 5. klasse.

•

Tilsyn på skolen den 30. november 2010, hvor 7. klasse blev fulgt i
regning/matematik hvor de var nået til procentregning.
3. klasse blev fulgt i engelsk. Det er første år eleverne i 3. klasse har
engelsk og de går op i det. De er ikke bange for at tale eller sige noget
forkert og kan allerede mange ord og sætninger.
8. klasse klasse blev fulgt i matematik, hvor de via ”fessors”
hjemmesidehentede deres opgaver. Dette er første år, ”prøveår”, hvor
eleverne gives opgaverne via hjemmesiden, og eleverne afleverer
opgaverne til læreren via nettet. Jeg talte med eleverne om projektet
og de gav udtryk for, at det var en rigtig god måde at supplere
indlæringen på.
8. klasse blev fulgt i Dansk og herunder tolkningen af ”Henrettelsen” af
Tom Kristensen.

•

Tilsyn på skolen den 12. januar 2011, hvor spilopperne i 0. klasse blev
fulgt i 1. time.
3. klasse blev fulgt i Dansk med undervisning i navneord/udsagnsord,
mundtligt og skriftligt, med bøjninger og betydning.
8. klasse blev fulgt i engelsk med oplæsning og samtaler indbyrdes.
Man kan mærke at teenagealderen trykker, for 8. klasses elever er
meget mere ”blufærdige” end eleverne i 3. klasse – når der skal tales
engelsk.
4. klasse blev fulgt i matematik, hvor de lærte om decimaltal.
Dagen blev sluttet med musik med 2. klasse, der øvede sig til koncerten
den 15. marts.

•

Besøg på skolen til koncertaften den 15. marts, hvor eleverne fra 1. –
6. klasse optrådte for fulde huse. En rigtig god aften med en fantastisk
stemning og stolte børn. Det kræver sin M/K at holde styr på en hel
klasse og div. Instrumenter. Flot. Der var også etableret et husorkester

fra div. årgange der spillede til forældrenes sprøde stemmer.
Forældrene blev ligeledes aktiverede med et lille kursus i rytmik, og det
konstateredes, at flere forældre kunne få gavn af et udvidet kursus, så
måske skulle forældrene møde en time før næste år.
•

Besøg på skolen den 17. marts 2010 til orienteringsmøde afholdt af
bestyrelsen vedr. fremtiden. Grundet reducering af statstilskuddet til de
private skoler er det besluttet at hæve antallet af elever i klasserne til
24 ligesom det var besluttet at hæve forældrebetalingen. Der blev
orienteret om de økonomiske konsekvenser såfremt der ikke blev
handlet i tide. Der var god tilslutning og spørgelyst til mødet.
_________________________________________________

Det vurderes, at elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk
står mål med, hvad der kræves i folkeskolen, ligesom skolens samlede
undervisningstilbud – set ud fra en helhedsvurdering – står mål med hvad der
kræves i folkeskolen.
Det vurderes også, at skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at
leve i et samfund med frihed og folkestyre, og at man gør meget for at
bibringe eleverne medmenneskelig forståelse og betydningen for de sociale
sammenhænge i vores samfund.
I de år jeg har været tilsynsførende på skolen er jeg altid blevet taget godt
imod af skoleledelse, lærere og bestyrelse og jeg syntes det er en fornøjelse
at komme på skolen og følge skolegangen. Der er altid en god stemning og
god tone mellem skoleleder, lærere, elever og bestyrelse. Skolen er
”velplejet” og der er god ro og orden. Jeg taler med forældre både på skolen
og i andre sammenhænge og jeg fornemmer, at der er en rigtig god
opbakning til skolens ledelse og lærere samt bestyrelse. Alle skolens
arrangementer er velbesøgte, måske lige med undtagelse af
forældrekredsmødet, men det tager jeg som et udtryk for, at forældrene er
tilfredse med bestyrelsens og skolens virke.
Tilsynet/undertegnede kan erklære, at skolen overholder de krav der ifølge
lovgivningen stilles til en privatskole.

Poul Schelde Hansen
Tilsynsførende

