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I dette år kan skolen fejre 10 års fødselsdag. Skolen har nu fået d. 3. leder, Thomas Gerstrøm. To
ansatte har været med fra skolens tidligste år, ligesom der stadig er forældre fra skolens åbning i
2005. Det er selvfølgelig stort at FCO nu kan fejre sin 10 års fødselsdag og et stort TILLYKKE
tillades i denne beretning.
Tilsynsførende har besøgt alle grupper på skolen. Dog har fokus dette år været på ældstegruppen.
Dansk og engelsk i 4., 5 og 6. klasse, matematik, fysik og dansk 7. 8. og 9. klasse over flere gange.
Indskolingen i dansk. Fysikundervisning i øvelokale er overværet.
Der arbejdes i fastlagte og fagdelte skemaer.
Undervisningskonceptet er den klassiske model med lærerstyring, bøger og opgaver, samt
indlæringsprogrammer fra bl.a. academia.edu. Der er blevet orienteret om projekter og
morgensamlingspræsentationer er eksempler på en projektorienteret tilgang ligesom
afgangselevernes projektuger.
Der arbejdes i lærerregi med en screeningsmodel af børnene. Modellen er beskrevet i Nyhedsbrev
marts 2015.
Tilsynsførende har haft samtaler med den nye skoleleder, skolens lærere og børnene vil også gerne
snakke.
Tilsynsførende er undervejs i skolelederskiftet blev orienteret af bestyrelsen. Tilsynsførende har
derved haft mulighed for at følge den proces.
Ved generalforsamlingen 2014 blev det meddelt at Henrik Damm fratrådte og i perioden til
sommerferien ville viceleder Anne Lykke indtræde som konstitueret skoleleder indtil August 2014.
Skolens hjemmeside er delvis opdateret. Det sidste nyhedsbrev fra bestyrelsen er fra 2013. Skolens
personale side er delvist opdateret.
Opslagstavlen er opdateret og aktuel. Der er nyhedsbreve og fremtidige arrangementer
præsentereret.
Skolens folder bør opdateres.

På FB er der aktuelle billeder om skolens hverdag. Dog flest fra SFO.

Skolen er grundigt tilset af undervisningsministeriet. Sidste rapport om skolens undervisnings
kvalitet og vurdering i forhold til Folkeskolen blev godkendt i 2013.

Jeg vurderer at skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen, og jeg er helt sikker på, at skolen forbereder børnene til at leve i
et samfund med frihed og folkestyre.
Undervisningssproget er dansk.
10.-3. 2015

Med venlig hilsen
Birthe Krabek
certificeret tilsynsførende

