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Tilsynsberetning 2006 – Taastrup Realskole

Som forældrevalgt tilsynsførende på Taastrup Realskole er det min opgave
at føre tilsyn med :
om skolens samlede undervisningstilbud står mål med folkeskolens niveau,
herunder om valgfagene er tilstrækkelige, og kvalitetsmæssigt står mål
med hvad man må forvente som forældre,
om elevernes standpunkter i de kompetencegivende fag tåler dagens lys,
eller om der bør strammes op,
om der fra skolens side gøres tilstrækkeligt for at såvel ansatte som elever
trives, hvilket er en vigtig forudsætning for al læring,
om skolen i det hele taget er et sted man bør sende sine børn hen.
Og jeg kan med det samme sige, at dette tilsyn ikke efterlade tvivl herom.
Taastrup Realskole efterlever til fulde de krav, der med rette kan stilles til
en skole, der modtager offentlige tilskud, og jeg vil derfor også meddele
Undervisningsministeriet, at tilsynet ikke har givet anledning til bemærkninger.
Vanen tro har jeg ved min gennemgang af de karakterer, der blev givet ved
sidste afgangseksamen, sammenholdt disse dels med årskaraktererne, og
dels sammenholdt dem med andre skolers eksamenskarakterer såvel på
landsplan, som lokalt i Høje Taastrup Kommune.
Den første kontrol – årskarakterer ctr. eksamenskarakterer viser, at lærerne på T.R. er lidt tilbageholdende med at give for høje karakterer gennem
året. Det viser sig nemlig som i tidligere år, at eksamenskaraktererne med
meget få undtagelser er højere end årskaraktererne.
Dette er efter tilsynets opfattelse tilfredsstillende, da det netop viser, at vore egne lærere stiller store krav til vore elever, og når der så kommer
fremmed censor på, viser det sig, at eleverne til fulde kan leve op til disse
forventninger.
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Ved sammenligningen med landsgennemsnit/gennemsnit i Høje Taastrup
Kommune er forholdet dette, at Taastrup Realskole på alle kompetencegivende fag ligger højere end de omkringliggende skoler. Faktisk er der på
eks. vis matematik en forskel på en hel karakter, hvilket også gælder for
fysik/kemi, medens der for de øvrige fag er tale om mindre afvigelser, men
stadig til Taastrup Realskoles fordel.
Derfor kan jeg som tilsynsførende meddele Undervisningsministeriet, at
tilsynet er gennemført, og ikke har givet anledning til bemærkninger.
Poul Jost Jensen
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