Tilsynserklæring 2016/17
Gribskov Skole, Ny Mårumvej 302, 3200 Helsinge
Gribskov Skole skolekode 215008
Tilsynsførende: Geert Büttcher
Tilsyn:
17/01-2017:

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

08/02-2017:

Besøg hos Hold 1, 2, 3, 4, Emneuge

08/03-2017:

Besøg hos Hold 1, 2, 3, 5

Som forældrevalgt ekstern tilsynsførende er det min helt klare og entydige vurdering:
- At undervisningen på Gribskov skole 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 skolen anvender tidssvarende undervisningsmaterialer
- At undervisningssproget er dansk med mindre, der undervises i fremmedsprog
- At skolen tilbyder støtteundervisning til elever med særlige behov.
Jeg har efter samtaler med lærere, elever samt med Malene fået indtryk af, at det faglige niveau i de
enkelte fag er tilfredsstillende, men jeg har naturligvis selv overværet lektioner i dansk, matematik,
historie, engelsk og fysik, og oplever stort engagement hos både elever og lærere på alle trin, og en
seriøs tilgang til fagene. 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.
Elevernes stemmer har stor betydning på skolen. Alle bliver hørt og taget alvorligt, og temaer hvor
holdningsbearbejdning og øvelse i demokratiets discipliner trænes, foregår i mange fag. Det er også

karakteristisk, at alle steder på skolen bliver udnyttet til undervisning enten alene eller med
lærerstøtte på en rigtig fornuftig måde.
I indeværende skoleår iværksætter skolen en ændring af skoleåret, så klasserne ”rykker” op i maj
måned.
Møderne med Malene har været åbne og konstruktive, og samme åbenhed møder jeg hos lærerne.
Kort orientering om mine aktiviteter på skolen.
Tilsynsbesøg 17/01
Hold 4-5 Fordybelse.
Forskellige områder blev noteret på tavlen = Buffeten:
Game over : H4 teater, H5 Pacman bane
Dansk: H4 Kopiark, H5 Stavevejen
Engelsk: H4 arbejder med præsentationer og H5 med Banksy tekst (read+notes)
Hold 2 Læsning med afkodning og sprogforståelse
Hold 1 Frilæsning. Børnene var meget koncentrerede.
Hold 4 ”Kopierne” Billedroman (grafisk roman) af Jesper Wung-Sung og Søren Jessen. Der blev
arbejdet med referat, opbygning, personbeskrivelse/udvikling af hovedpersonen Jonas, tid og sted,
samt miljø. Eleverne arbejder rimelig koncentreret med emnet.
Hold 3 havde matematik og derefter løbebånd

Tilsynsbesøg 08/02
Hold 4 og 5 havde sexualorientering, og selvom min tilstedeværelse ikke normalt bliver
nævneværdig bemærket, valgte jeg at lade dem arbejde i fred.
De andre klasser startede ugen med at se filmen Antboy. Emnet for var Superhelte. Bh. og 1. Kl.
arbejdede først med at lave en handlingsbro (start-midte-slutning), derefter blev denne udbygget
med superheltens venner, fjender, påklædning og til sidst selve historien. Alt blev lagt ind i deres
særskilte mapper. Niveauet bliver eller gøres sværere alt efter klassetrin, de større klasser laver en
film på min. 3 min, max 5 min. og en gruppe laver papmache figurer.
Alle resultater skulle vises for hele skolen.
Lærerne arbejdede også meget denne uge med det at være sammen på en god måde.

Tilsynsbesøg 08/03
Hold 1 arbejdede med forskellige vendespil, som skulle løses ved at kombinere eksempelvis
billeder af frugt og grønt med bogstaver.
Hold 2 Løste danskopgaver på forskellige sværhedsniveauer.
Hold 3 var i denne time opdelt, hvor 4. kl. arbejdede med engelsk grammatik og afsluttede med
træning af Little Red Riding Hood. 5. Kl. arbejde med emnet Hunde. Først kendskab til de
forskellige racer, derefter med arbejdsbogen.
Hold 5 arbejdede med ”Stavevejen”, og senere havde de Engelsk om Sydafrika. Først havde de set
en film om Nelson Mandela, derefter skulle de analysere en novelle af Nadine Gordimer,
Nobelpristager 1991, samt løse opgaver.
Jeg overværede også Fysik hos Hold 4 og tænkte, jeg kunne få repeteret noget meget gammelt stof,
men måtte konstatere, at klassen var over mit niveau.
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 udtalt tidligere rapportere at alt ”….står mål med undervisningen i Folkeskolen”
Frederikssund, den 06. april 2017
Tilsynsførende
Geert Büttcher
Sydkajen 8, 1. th.
3600 Frederikssund

