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Tilsynserklæring 2022 
  
 
 
 
Familiehøjskolen Skærgården Skolekode 657 302 
Klassen på Skærgården 
Skærbækvej 23 
7400 Herning  16 elever (5 drenge/11 piger) 
skaergaarden@mail.dk   
 
  
Tilsynsførende:  
Niels Kr. Andersen, tilsynsførende konsulent, Børn og Unge Herning Kommune 
 
 

1. Tilsyn: 
Tilsyn 16.03.22   
 Tilsynet fulgt undervisningen i: Engelsk, dansk/historie, dansk/engelsk. 
 
Tilsyn 18.06.22  
Tilsynet fulgt undervisningen i en: Anderledes skoledag blandt andet arbejder de ele-
ver, der skal til eksamen med deres synopser. 
Gennem dagen blev der arbejdet med samfundsfag, historie samt engelsk og dansk. 
 
Samtale med eleverne i pauser 
Samtale med lærerne i pauser 
Samtale med lederen Almind Spelling-Sørensen – dog ikke 20.05, da Almind her var 
sygemeldt. 
Gennemgang af skolens hjemmeside 
 
Tilsyn 20.05 – uanmeldt  
 Opfølgning på den nyligt gennemførte mundtlige eksamen i dansk og engelsk. 
Samtale med lærere og elever. 
 
Tilsyn 08.12.22 
Almin Spelling alene med gruppen denne dag. 

 
 
BØRN OG UNGE 
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Eleverne arbejdede med individuelle opgaver i fagene dansk og matematik – megen 
individuel støtte fra Almin Spelling – god arbejdsro med god lærring. 
Formiddagen krydret med lidt julehygge – julekalender fra TV/pakkekalender/julebag. 
 
 

2. Følgende fag er observeret:  
Dansk, matematik, geografi, engelsk, samfundsfag 
 

3. Fag og timetal: 
Skoleskemaet med ugeplanen udgør den overordnede plan. Udgangspunktet for 
planlægningen af undervisningen er Fælles Mål samt elevernes kompetencer og fag-
lige niveau. 
Der undervises i folkeskolens fag på 7-10 årg. Undervisningen i fysik/kemi/geografi 
foregår i 2022 i egne lokaler samt i udstrakt grad ved brug af udeområdet og ekskur-
sioner til relevante naturområder.  
 
I eksamensterminen foråret 2022 aflagde 4 elever mundtlig eksamen i dansk og 3 
elever mundtlig eksamen i engelsk. 
Tilsynet var som tidligere nævnt på besøg i perioden, hvor eleverne arbejdede med 
deres synopser. Disse blev efterfølgende sendt til tilsynet – såvel processen som de 
udarbejdede synopser var af høj kvalitet. 
Ved evalueringssamtalen den 20.06 fremgik det, at det havde været en rigtig god pro-
ces for elever og lærere. 
Alle enige om, at tiden frem mod næste eksamenstermin også skal bruges til igen at 
føre eleverne på 9. trin frem mod en mundtlig eksamen. 
 
 
Der undervises 32 timer ugentligt i 40 uger.  

 
 

4. Vurdering: 
Vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurde-
ring står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  
Skolens ugeplan afspejler folkeskoleloven. Den undervisning, der er iagttaget vurde-
res at stå mål med tilsvarende undervisning i folkeskolen. Organiseringen varierer 
mellem klassegennemgang, individuel undervisning, holdundervisning og pararbejde 
samt praktisk/kreative aktiviteter.  
 
 
IT er indarbejdet i undervisningen såvel for den enkelte elev, som i klassesammen-
hæng. Digitale undervisningsprogrammerne anvendes i vid udstrækning 
 
Alle tre undervisere har nu fuld læreruddannelse – det medfører god faglig og pæda-
gogisk udnyttelse af den tolærerordning, der oftest er i anvendelse. 

 
5. Refleksion i forhold til:  

Eleverne: Eleverne giver udtryk for, at de er glade for at gå på skolen. De trives godt 
sammen i en venlig atmosfære. Der er et godt samværsklima både eleverne imellem 
og i forholdet lærer – elev. 
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Undervisningspersonalet: Klassen på Skærgården har tre folkeskolelærere, der 
samarbejder om forløb og indhold, og søger at fastholde en struktur, der ligger tæt op 
af en almindelig skoledag. 
 
Normeringen udgjorde december 2022: 2 stillinger fordelt på 3 medarbejdere – alle 
med læreruddannelse. 
 
Ledelsen: Der er en læreruddannet leder tilknyttet Klassen på Skærgården.  

 
6. Vurdering: 

Vurdering af, om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i 
et samfund med frihed og folkestyre.  
Undervisningen foregår i god dialog med eleverne. De bliver taget passende med på 
råd, og udviser ansvar i forhold til aftaler.  

 
7. Vurdering af undervisningsmaterialernes faglige og pædagogiske kvalitet. 

Skolen har bærbare computere og trådløst netværk. De kreative fags læremidler er 
veludstyrede såvel ude som ind. Der er indrettet et aktivitetsrum, med mulighed for 
flerartede former for fysisk aktivitet. Desuden anvendes Højskolens lokaler til idræt og 
motion. 
 
Undervisningsmaterialerne er tidssvarende. 

 
8. Bemærkninger/vurdering af skolens evalueringsindsats. 

Skolen anvender Herning Kommunes elevplaner for specialklasser. Afløses nu af 
Meddelelsesbogen 
 
Alle elever fra 8. årg. får i samarbejde med UU udarbejdet en uddannelsesplan. 

 
9. Bemærkninger/vurdering af skolens undervisning af tosprogede 

Der er ingen tosprogede elever på skolen. 
 

10. Bemærkninger/vurdering af elevernes prøveresultater  
I dette skoleår har ingen elever lavet projektopgave. 
4 elever aflagt prøve i mundtligt dansk 
3 elever aflagt prøve i mundtligt engelsk 

 
11. Samarbejdspartnere 

Ud over et meget tæt samarbejde med forældrene har Klassen på Skærgården et tæt 
samarbejde med PPR i Herning Kommune. 
Der er en fast tilknyttet UU-vejleder 
 

 
 

12. Opfølgning på tilsynet 2020 
Der arbejdes målrettet med at udvikle systematikken i vurderingen og dokumentatio-
nen af elevernes faglige niveau.  
Der er arbejdet med dokumentation for fritagelse i fag og prøver. 
Fravær registreres fra 01.12.22 elektronisk hver dag i Tea. 
Der er udarbejdet en trivselsvurdering, som tydeligt viser at eleverne trives på skolen.  
Der er udarbejdet en handlingsplan på baggrund af trivselsundersøgelsen. 
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13. Bemærkning til udviklingsområder 

 
Det er tilsynets anbefaling: 
- At der i meddelelsesbogen arbejdes med vurdering og dokumentation af elever-

nes faglige    
      niveau. Samt dokumentation for fritagelse i fag og prøver. 
- At eleverne deltager i flere af folkeskolens afgangsprøver. 
- Den daglige fraværsregistrering fastholdes (Tea) 

 
 
 
  
31.12.22 Niels Kr. Andersen 
Tilsynsførende Herning Kommune 
 
 


