Tilsynsførende beretning 2016
Skolekode : 461079
Tilsynsførende : Birthe Krabek
Tilsynsførende har i det forløbne skoleår aflagt flg. besøg på skolen.
Besøgene fandt sted:
Efteråret d. 16. September 2015
13. December 2015
16. December 2015 hos familie
Deltaget i et forældrearrangement.
Foråret d. 5. Januar 2016 hos familie
7. Februar 2016
3. Marts 2016

Jeg har tilset undervisningen i dansk, matematik, engelsk, tysk i
0-klasse, 3. klasse og 5.-6. klasse og 7.-8.klasse.
Jeg har overværet emneugen "sund miniby", hvor der også blev arbejdet med
kreative områder.
Har haft samtaler med børn og lærere og samtalet med skolelederen om
dagligdagen.
Skolens personale har modtaget kursus i klasseledelse.
Børnene har udtrykt deres tilfredshed med hverdagen på FCO. De har dog følt
at " Sund Miniby" var anderledes end den organisering de plejer i miniby. Deres
ideer skulle præsenteres i " Løvens hule" og derefter godkendes. Det følte børn,
der har deltaget i mange Miniby projekter, som en trist forandring. De vil gerne
fortsat have stor indflydelse og selvstyring af minibyprojektet.
Ligeledes har skolens lærere udtrykt tilfredshed med skoledagens organisering
og hverdagen er rolig.
Den faglige undervisning er klassisk med lærerstyret undervisning. Der gives

opgaver og stilles spørgsmål til oplæg fra læreren. Der arbejdes med skriftlige
opgaver i tilsvarende hæfter der anvendes i folkeskolen.
Skolens børn har deltaget i et projekt omkring flygtninge.
Børnenes skema er fagdelt undervisning.
Fysik ordning med aftale om lokale på en anden skole eksisterer stadig.
Hjemmesiden er gennemset og der er ikke ændringer i forhold til sidste år. Det
anbefales at hjemmesiden kigges efter af bestyrelsen og personale med henblik
på et mere tidssvarende design.
Opdateringer på FB fungerer stadig med billeder af små som store
begivenheder.
Undervisningssproget er dansk.
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.
d. 29. Marts 2016
Birthe Krabek
certificeret tilsynsførende

