Tilsynserklæring 2007 – 169012 Taastrup Realskole

Som forældrevalgt tilsynsførende på Taastrup Realskole er det min opgave at føre
tilsyn med,
om skolen giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen
Tilsynet skal indeholde:
Tilsyn med elevernes standpunkt (specielt i dansk, engelsk og regning/matematik),
Tilsyn med skolens samlede undervisningstilbud.
Tilsyn med, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og
folkestyre
Tilsyn med evt. tilbud om sprogstimulering.
Derudover skal der føres tilsyn med, om der fra skolens side gøres tilstrækkeligt for,
at såvel ansatte som elever trives, hvilket er en vigtig forudsætning for al indlæring.
For med vægt at kunne udtale mig om disse punkter, har jeg undersøgt
undervisningsmaterialer, klasseskemaer og aktivitetskalenderen, talt med lederen af
specialundervisningen, samt gennemgået afgangs- og eksamenskarakterer. Desuden
har jeg overværet undervisningen i nedennævnte fag og klasser mandag d. 12. marts
og fredag d. 16. marts 2007:
Klasse:
3.a
3.c
4.a
5.c
6.c
9.b
9.c
10.a
10.b
10.b

Fag:
natur og teknik
matematik
billedkunst
matematik
dansk
engelsk
engelsk
engelsk
dansk
matematik

Dato:
16. marts 2007
12. marts 2007
12. marts 2007
12. marts 2007
12. marts 2007
12. marts 2007
16. marts 2007
16. marts 2007
16. marts 2007
16. marts 2007

Jeg har sammenholdt de karakterer, der er givet ved afgangsprøverne i 2006 dels med
årskaraktererne, dels med andre skolers prøvekarakterer såvel på landsplan som på
kommunalt plan.
Prøvekaraktererne i matematik og engelsk er på niveau med eller højere end
standpunkts-karaktererne. Dette viser, at lærerne er tilbageholdende med at give deres
elever for høje karakterer.
Hvad danskkaraktererne angår ligger de gennemsnitlige standpunktskarakterer lidt
højere end prøvekaraktererne. Men da prøvekaraktererne samtidig ligger en halv til
en hel karakter over landsgennemsnittet og over gennemsnittet for skolerne i HøjeTaastrup kommune, kan det ikke siges at udgøre noget problem.
Under alle omstændigheder ligger karaktererne i alle de kompetencegivende fag
meget fint i forhold til både kommune- og landsgennemsnittet.
Efter at have overværet undervisningen i de forskellige klasser føler jeg mig
fuldstændig overbevist om, at undervisningen på Taastrup Realskole foregår i en
venlig og behagelig atmosfære og til fulde står mål med folkeskolens undervisning.
Ligeledes er det - bl.a. ud fra en vurdering af undervisningsmaterialerne – min
overbevisning, at skolen på bedste måde forbereder eleverne til at leve i et samfund
med frihed og folkestyre.
På skolens hjemmeside kan man læse om skolens mobbepolitik, der forebygger, at
mobning finder sted.
Man skal ikke opholde sig længe på skolen for at mærke, at elever og lærere som
hovedregel trives.
Der kan opstå misstemninger alle steder, men det er mit absolutte indtryk, at såvel
lærere som ledelse omgående griber ind, hvis det er påkrævet.
Jeg kan som tilsynsførende meddele, at tilsynet er gennemført og ikke har givet
anledning til bemærkninger.

Gitte Ravn

