Tilsynsberetning for Taastrup Realskole 2005
Som tilsynsførende på Taastrup Realskole er det min opgave at sikre, at undervisningen på Skolen
står mål med de læseplaner, der er gældende også for en privatskole som Taastrup Realskole.
Det er til en vis grænse således, at jeg som tilsynsførende i den forbindelse skal påse, at de
offentlige midler nu også anvendes, som det er tiltænkt fra undervisningsministeriets side, således
at midlerne går til relevant undervisning og ikke til andre og mere irrelevante formål.
Jeg skal også sikre, at skolen lever op til det alsidighedskrav, der også skal være for at sikre, at
eleverne får en såvel faglig som musisk undervisning, der gør dem til hele mennesker. Der er
ingen tvivl om, at udbudet af undervisningsmuligheder er så alsidigt, at det til fulde opfylder de
krav, der kan stilles hertil.
Det er vigtigt, at vore elever får det bedste fundament for deres videre uddannelse, uanset om den
er bogligt eller fagligt orienteret, og det er vel dybest set også derfor, at I har valgt Taastrup
Realskole, som skolen for jeres børn.
Vanen tro har jeg derfor valgt at se på resultaterne for afgangselevernes eksamenskarakterer
sammenholdt med årskaraktererne for at se på, om årets slid også står mål med resultaterne ved
eksamensbordet.
Igen i år skal jeg med glæde oplyse, at resultater er meget fine.
I de kompetencegivende fag ligger karaktererne ved den mundtlige eksamen alle højere end
årskaraktererne, og gennemsnittet er meget fint.
For mundtligt dansk er eksamenskarakteren 9,0 medens årskarakteren var 8,3
For mundtlig matematik er eksamenskaraktererne 8,7 medens årskarakteren var 8,0
For mundtlig engelsk er eksamenskarakteren 8,9 medens årskarakteren var 8,0
For tysk og kemi/fysik blev eksamenskaraktererne henholdsvis 8,4 og 8,5
Som I kan høre, er disse resultater meget tilfredsstillende, og der er ikke noget at sige til, at
rektorerne på de lokale gymnasier, tekniske skoler og handelsskoler meget gerne vil have elever
fra Taastrup Realskole til deres skoler.
For nu ikke at blive alt for selvtilfreds, har jeg som en dobbeltkontrol via undervisningsministeriets
hjemmeside undersøgt resultaterne på de folkeskoler, der ligger nær vores skole her i Taastrup.
Afhængig af hvorledes man nu ser på det, er undersøgelsens resultat opmuntrende.
I alle tidligere nævnte fag ligger Taastrup Realskole mellem 0,5 og 1,5 karakter point højere end de
omkringliggende folkeskoler, så jeg kan som tilsynsførende endnu engang konstatere, at det går
rigtigt godt, således at jeg igen kan meddele undervisningsministeriet, at tilsynet ikke har givet
anledning til kritik.
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