Tilsynserklæring 2017/18
Gribskov Skole, Ny Mårumvej 302,
3200 Helsinge
Skolekode 215008
Tilsynsførende: Geert Büttcher

Tilsyn:
07/12-2017:

Samtale med Malene omkring skolens dagligdag og undervisningen
generelt, samt besøg på de forskellige trin.

29/01-2018:

Besøg hos Hold 1, 2 i dansk og hold 5 i matematik

06/03-2018:

Besøg hos Hold 2, 3 i dansk, hold 4 i engelsk og hold 5 i engelsk og
kunstens verden

Som forældrevalgt ekstern tilsynsførende er det min helt klare og entydige vurdering:
- At undervisningen i dansk, matematik og engelsk lever op til kravet om, at undervisningen står
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
- At undervisningen forbereder eleverne til et samfund med frihed og folkestyre
- At skolen fokuserer på elevernes alsidige personlige udvikling
- At eleverne oplever og lærer at leve med respekt, tolerance og ligestilling mellem kønnene
- At skolen anvender tidssvarende undervisningsmaterialer
- At undervisningssproget er dansk med mindre, der undervises i fremmedsprog
- At skolen tilbyder støtteundervisning til elever med særlige behov
- At skolen har ikke modtaget donationer, som overstiger kr. 20.000

I lighed med tidligere har møderne med Malene været åbne og konstruktive, og samme åbenhed
møder jeg hos lærerne. Lærerne optræder med en naturlig professionel autoritet overfor eleverne.
De fremtræder både fagligt og pædagogisk kompetente og virker meget engagerede i og optaget af
deres arbejde.

Jeg har gennemset undervisningsmaterialer for de forskellige fag, og det generelle billede er, at
både lærebogssystemerne og undervisningsmaterialet til elevernes ipads er tilfredsstillende.
Karaktergennemsnittene i de 3 tilsynsfag er på niveau med sammenlignelige skoler.
Skolen har genindført valgfag, hvor eleverne arbejder på tværs af holdene i 20 uger.
Valgmulighederne er dukkeværksted, science, papirklip, stopmotion-film, brætspilshold,
filmværksted, surrealisme og tegning. Det har været en succes og vil fortsætte næste år.
I løbet af maj/juni vil der blive udarbejdet en trivselsundersøgelse for eleverne og en
tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene.
Det er fortsat vigtigt for skolen, at eleverne bliver hørt. Elevrådet fungerer godt og har blandt andet
været med til at diskutere og redigere punkterne, inden de til sidst godkendte den endelige
antimobningspolitik. Elevrådet er også meget involveret i planlægningen af kommende udearealer
og udekøkken.
I sidste skoleår iværksatte skolen en ændring af skoleåret, så klasserne ”rykkede” op i april måned.
Dette skete med stor succes og skabte et andet flow end før.

Kort orientering om mine aktiviteter på skolen.

Tilsynsbesøg 07/12 - 2017
Hold 1: var i fuld gang med julepyntning af vinduerne. Det gik rimelig stille og roligt, og de var
meget engagerede. 8 elever var ”udlånt” til de stores projekt.
Hold 5: arbejdede med projektopgaver. Emnet i den ene gruppe var om bier og deres vigtighed for
alle. Elever fra Hold 1 blev interviewet og fik forevist en video omkring emner fra denne opgave.
De var meget fokuserede, både på spørgsmålene og videoen, der blev vist, selvom sproget var
svært.
Hold 2: indledte med et godmorgen til hver enkelt elev, som fik lov til kort at fortælle, hvad de
havde oplevet, hvis de havde lyst til det. Derefter en snak om punkter til elevrådet. Til sidst skulle
de lave et peberkagehus, involverende både dansk og matematik.
Hold 3: havde klippe-klistre dag med stort engagement, men også med en stille undren fra elever
over, at man virkelig fik lov til at klippe i bøger til blandt andet julepynt.

Tilsynsbesøg 29/1 - 2018
Hold 1: havde arbejdet med Mariehønen og dens liv og samlede nu op om deres nye viden. Derefter
arbejdede de med Lene Faurby: Pigen der elskede ord. De deltog med stor livlighed i at komme
med bud på, hvad historien kunne handle om.

Hold 2: Adskillige elever har svært ved at koncentrere sig, men under højtlæsning af Frøkongen er
der tavshed og koncentration.
Hold 2: Klassen arbejdede med folkeeventyr og deltog livligt, men også med stor entusiasme med
de indsamlede eventyr hos Brødrene Grimm
Hold 5: Matematik hvor terminsprøver blev returneret med bemærkninger og læreren gav eleverne
mulighed for at opponere.

Tilsynsbesøg 06/03 - 2018
Hold 2: Dansk med vikar, derfor arbejdsbog.
Hold 3: arbejdede i dansk med forskellige områder, ex ords dobbeltbetydning, at sætte punktummer
ect.
Hold 3: arbejdede med opfindelser.
Hold 4: Engelsk. Arbejdede meget koncentrerede i deres arbejdshæfte med nutid og bagefter med
navneord (a og an foran) og til sidst bestemt og ubestemte kendeord.
Hold 5: Engelsk. 4 grupper arbejdede med at lave hver deres tv/talkshow, samt præsentere det for
resten af klassen. Det var meget underholdende.
Derefter skulle de læse en artikel: Arguing with Parents og arbejde med modal verbs
(mådesudsagnsord).
Hold 5: arbejdede først med stavevejen, derefter med Symbolisme i Kunstens verden, som startede i
Frankrig og forløb mellem 1885 – 1910. Fin balance mellem ”hygge” og koncentreret arbejde.
Samlet set er det fortsat mit indtryk, at skolen fungerer godt både fagligt og socialt, og som
tilsynsførende har jeg oplevet spændende undervisningsforløb med engagerede lærere og elever .
Jeg kan som tidligere udtalt rapportere at alt ”….står mål med undervisningen i Folkeskolen” , og
vil glæde mig til at komme på besøg næste år.

Frederikssund, den 09. april 2017
Geert Büttcher
Sydkajen 8, 1. th.
3600 Frederikssund

