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Referat

Møde/dato: 14. marts 2019

Referent: Marie Lassen

Til stede: Kasper Raabjerg, Jonas Barlyng og Marie Lassen

Referat af anmeldttilsynsbesøg den 14. marts 2019 på Den Dansk
Franske Skole

Styrelsen ankom til skolen kort før kl. 9.00 og henvendte sig på skolens
nederste etage, hvor skolelederen og skolens Creative Director var til
stede. Der var tale om et anmeldt tilsynsbesøg, hvorfor skolens ledelse
var bekendt med, at styrelsen kom. Styrelsen ønskedeat se faglokaler.
Detblev aftalt, at styrelsen begyndte medat se skolens faglokaler, hvor-
efter styrelsen og ledelsen skulle have en samtale.

Fysik/kemi og elektronik-rum
Styrelsen blev til at begynde med vist ind i skolens naturfagslokale (sci-
ence-baren, foto 13 og 14), der blev benyttet til undervisningi fy-
sik/kemi, biologi og elektronik. I et tilstødende lokale var der et er-
hvervslokale, der benyttes af nogle medarbejdere i skolelederens egen
virksomhed.

Skolelederen oplyste, at lokalerne i skolens nederste etage vartil brug for
sprogfag, kulturfag og i det hele taget det humanistiske område. Her blev
der undervist i både billedkunst og håndværk/design, ogstyrelsen fik
kort forevist billedkunstlokalet, en scrapbog over de forløb, børnene

havde været igennem indtil nu i faget (foto 1-4). Der sås som vedtidlige-
re tilsynsbesøg tegne- og malegrej, limstifter mv. (foto 5)

Derefter vendte styrelsen tilbage til naturfagslokalet (fysik/kemi-, biolo-
gi- og elektronik-lokalet foto 13 og 14). Skolelederen oplyste som ved
tidligere besøgtil styrelsen, at skolen følger Fælles Mål, og at skolen har
undervisningsplaner, Han oplyste endvidere, at skolen måler børnenes
faglige niveau ved at gennemgå børnenes skolehæfter.

Skolelederen og styrelsen talte lidt frem og tilbage om, hvorvidt skolen
følger Fælles Mål og om oplysningerne på skolens hjemmeside, da der
var behovfor afklaring af dette.

Styrelsen spurgte ind til fysik/kemi-lokalets indretning og bemærkede,at
ler eksempelvis ikke var udsugning eller sinkskab.Styrelsen oplyste, at
jer havde været kontakt til Nørre! lleskole, der ikke kunne bekræfte,
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at skolen havde lånt faglokaler hos dem. Skolelederen fastholdt, som han
ved tidligere besøg havde oplyst, at skolen låner faglokaler på Nørrebro

Lilleskole. Skolelederen bad os om at drøfte dette med faglærereni fy-
sik/kemi, der ikke var til stede på dette tidspunkt.

Styrelsen mødte kort efter faglæreren. Styrelsen spurgte faglæreren, om

skolen lånte lokaler andre stedertil brug for faget fysik/kemi. Faglæreren
oplyste, at der forelå en aftale om lån af lokaler på Nørrebro Lilleskole.

Styrelsen oplyste ogsåtil faglæreren, at den pågældende skole ikke havde

kunnet bekræfte dette. Faglæreren oplyste, at der havde været kontakttil
en faglærer på den pågældendeskole, at ledelsen på skolen formentlig

ikke vidste noget om det, at skolen ikke havde besøgt Nørrebro Lillesko-

le i indeværende skoleår, men at skolen havde været på besøg omkring
20 gangei skoleåret 2017/18. Styrelsen anmodede om kontaktoplysnin-

ger på den pågældendefaglærer på Nørrebro Lilleskole, Faglæreren i

fysik/kemi havde et telefonnummer men ingen e-mailadresse eller efter-
navn på den pågældende på Nørrebro Lilleskole.

Styrelsen bad derefter om at se yderligerefaciliteter i fysik/kemi-lokalet i

form af materialer mv. Lokalet var indrettet med en bordplade mod den

ene væg og en højdisk overfor denne bordplade (foto 13 og 14). Styrel-

sen fik fremvist reagensglas, kolber, et hjemmelavetelektrolysekar og et

aflåst kemikalie-skab. Der lå endvidere en del elektronik-genstande på de
to borde,der stod visne planter, og der lå en del andre ting på bordene.

Styrelsen bad faglæreren om at låse kemikalieskabet op og om at fremvi-
se kemikalierne deri, Han fremviste en dunk med afløbsrens og to be-

holdere med hhv., natriumhydroxid og saltsyre. Faglæreren fortalte, at

det primært er disse væsker, der skal benyttes, når børnene skal undervi-

ses i pH-spektret, og at skolen ikke har andre kemikalier til brug for un-

dervisningen.

Styrelsen spurgte, hvordan den eksperimentelle del af undervisningen

foregår, og faglæreren oplyste, at eleverne får lov at lodde, arbejde med
elektronik, programmering og censorer. Styrelsen spurgte, om der fore-

findes et periodisk system, og faglæreren oplyste, at det hang på etagen

oven over.

Styrelsen spurgte faglæreren, om der er udarbejdet egne undervisnings-

planer i faget, eller om skolen følger Fælles Mål og læseplanerne herfor.

Faglæreren oplyste, at han har overblikket over Fælles Mål, og at skolen

følger disse.

Styrelsen spurgte ind til, hvordan skolen løser udfordringen med ikke at

havetilstrækkelige faciliteter ul fx forsøg i kemi og uds: i forhold
zl at opnå de fagformål, komperencemål mv.,, som Fælles Må består s£ 

   
  



Faglæreren oplyste, at han følger op på, hvad den enkelte elev kan og har

lært. Styrelsen og faglæreren talte lidt frem og tilbage om Fælles Mål,

fagformål, kompetencemål mv. og om undervisningsplaner, læseplaner
mv., idet der kontinuerligt var tvivl om, hvorvidt skolen følger Fælles

Mål ogde dertil hørende læseplaner, eller om skolen ikke følger Fælles

Måloghar valgt at udarbejde deres egne undervisningsplaneri nogleeller

alle fag.

Faglæreren oplyste, at de forsøg, der ikke kan udføres på skolen, bliver

udført på NørrebroLilleskole. Styrelsen spurgte, om faglæreren havde en

oversigt over, hvornår eleverne havde været på Nørrebro Lilleskole, her-

under hvad de havdelavet fra gang til gang. Det havde faglæreren ikke.

Styrelsen spurgte, hvordan det praktisk arrangeres, at skolens elever skal

på besøg på en anden skole, når eleverne i store træk selv vælger, hvad de
vil lave fra dag til dag, hvortil faglæreren og skolelederen oplyste, at den

slags besøger planlagte. De cykler derud sammen,eleverne og faglære-
ren. Det samme gælder ved forløb i billedkunst og musik

Skolelederen oplyste, at det først og fremmester vigtigt for skolen at

være standardiseret (det var uklart for styrelsen, hvad skolelederen mente

medat være standardiseret), men dernæst er det ogsået vigtigt element,

at eleverne er motiverede. Skolelederen oplyste, at skolen følger alt, hvad
der kan følges.

Faglæreren ogskolelederen fremviste et såkaldt progressionsskema, som
benyttes to gange årligt til evaluering af eleverne i fagene matematik og

fysik/kemi. Faglæreren havde selv udarbejdet skemaerne, og han havde

skemaernetil brug for evaluering i matematik, men han havde mistet
skemaerne for fysik/kemi. Skemaet udfyldes ved at der sættes et kryds

ud for de enkelte emner, som eleverne har været igennem, og eleverne

kan inddelesi tre kategorier, ”kan ikke”, ”kan næsten/kendertil det” og

”kan det”. Kategorierne var ikke skrevet på skemaerne men fremstod

som tommekolonner, Faglæreren oplyste, at han måler eleverne op mod

Fælles Mål.

Elevernehar alle faghæfter, som de kontinuerligt laver opgaver i. Hvert
hæfte rettes af en lærer, der giver børnene stemplerforrigtige svar. Disse

hæfter er herefter udgangspunkt for vurderingen af, om barnet har lært

det, der kræves, og barnets progression måles ud fra indholdeti disse

hæfter. Skolelederen oplyste på egetinitiativ, at det kan ske, at en elev får
hjælp af en større elev, hvorfor der reelt ikke er sikkerhed for, at eleven
selv har lavet hele hæftet,

Styrelsen spurgte, om der afholdes prøver for eleverne, og faglæreren

oplyste, at nationale tests benyttes, men kun hvis eleven selv ønsker det-

te. Styrelsen spurgte, hvordan detsikres, at børnenes hæfter giveret ret-
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visende indtryk af evner, hvortil skolelederen svarede, at alle hæfterne

bliver rettet af lærerne, og at der er tale om et stort arbejde for lærerne.

Styrelsen spurgte ind til undervisningen i matematik, herunder om ele-

verne alene arbejder enkeltvis med hæfter, eller om der finder fx tav-

le/forsøgsbaseret undervisning sted også. Skolelederen og faglæreren

oplyste, at skolen har et koncept, der bygger på, at børneneskal lære at
programmere, og at skolen har talt med en partnerskole i USA. Eleverne

lærer at løse differentialligninger, og de lærer om cosinusogsinus. Styrel-

sen spurgte, hvordan det foregår praktisk i hverdagen, herunder om,

hvorvidt indskolingseleverne formår at benytte cosinus, sinus og diffe-
rentialligninger. Skolelederen oplyste, at eleverne sagtens evner dette, og

han fremviste kodertil programmering, som dogikke var lavet af børn.

Faglæreren supplerede med, at hvis eleverne fx ønsker at vide noget om

statistik, får de lov at gå ud i naturen eller rundt på skolen for at indsamle

viden, ligesom han benytter terninger til sandsynlighedsregning. Skolele-

deren oplyste, at skolen har en 3D-printer, som benyttes en del af ele-

verne, og at børn på syv år sagtens kan kreere figurer ved hjælp af koder.

Styrelsen spurgte på ny indtil, hvordan skolen sikrer sig, at børnenefår

undervisning indenfor de obligatoriske kompetenceområderog når de

obligatoriske kompetencemål, der fremgår af Fælles Mål, når det samtidig

oplyses, at der er en meget stor selvbestemmelsesret hos eleverne i den

daglige undervisning.

Faglæreren oplyste, at der evalueres på elevernes progression to gange

om året, og der hvor den enkelte elev halter, sætter skolen ekstra ind.

Styrelsen spurgte, om alle lærere benytter evalueringsskemaer, hvilket
faglæreren bekræftede. Styrelsen spurgte, hvordan der evalueresi fx fy-

sik/kemi til forældresamtalerne i indeværendeår, når skemaerne er blevet

væk, hvortil faglæreren oplyste, at det var noget nyt, han havde indført

(uklart for styrelsen, hvordan evalueringen herefter foregår).

Styrelsen anmodede om at få udleveret en kopi af et evalueringsskema.

Detblev drøftet, hvad der var tilgængeligt på skolens hjemmeside,og i
den forbindelse oplyste styrelsen, at der endnu ikke sås at være rettet op

på de mangler ved hjemmesiden, som styrelsen påpegede undersidste

tilsynsbesøg i november 2018. Skolelederen oplyste, at han havdefor-

ventet, at styrelsen ville være mere konkreti forhold til hvilke mangler,
der var på hjemmesiden.

Styrelsen oplyste, at skolen undersidste tilsynsbesøg var blevet vejledt

udførligt om, hvor vejledningen for kravene til hjemmesiden kunne fin-
des. Styrelsen oplyste på ny om kravene, der fremgår af lovgivningen,

herunder af friskoleloven sam: om veiledsincen, der er til len



skolens hjemmeside. Skolelederen oplyste igen, at han havde forventet,

at styrelsen var meretydelig i forholdtil, hvilke mangler der var tale om.
Han spurgte, om han blot skulle lægge en undervisningsmiljøvurdering

ud, eller om der manglede andet, og styrelsen oplyste, at der var konsta-
teret flere mangler ved hjemmesiden.

Styrelsen spurgte, om der var udarbejdet en årsplan for skolen, hvortil

skolelederen svarede, at det var der ikke som sådan. Det mesteer op til

forældregruppenat arrangere, og jo mereinitiativ de tager, jo bedre. Sko-
len har netop været på Nationalmuseet, da en af eleverne var interessere-
de i mumier og Egypten.

Håndværkdesign

Styrelsen blev vist hen til skolens Håndværk/design-faglokale (foto 15-

18). Der var tale om et rum med vægskabei den eneside, en bordplade i

den ene ende af lokalet og en bordplade i den modsatte side af skabs-
væggen. På gulvet lå stakke af stole med benene op, og der stod et bord

skubbet op mod bordpladen ved endevæggen. På bordenelå der forskel-

lige opbevarede genstande, der ikke umiddelbart havde en sammenhæng
med undervisningi faget. Der stod tre-fire mindre træplader på den ene

bordplade, en klinge til at skære eller save med stod fremme uden af-

skærmning,og derlå forskellige materialer, papkasser og et fuglebur i

metal på bordpladerne. Det var ikke muligt at opholdesig i lokalet, og

der var meretale om etreelt depot end om et undervisningslokale. I det
ene skab var der forskellige typer af papir og bøtter med forskellige typer

af maling, herunder af typen gouache, akvarel og akrylmalinger. Der var
endvidere glasmaling og stofpencils. Der sås ikke lærreder,staffelier,

håndvasketil at rense pensler i, symaskinereller værktøj til brug for træ-

og metalsløjd. Lokalet bar præg afikke at være i brug som undervisnings-
lokale.

Adspurgt oplyste skolelederen og skolens Creative Director, at der ikke

var materialer eller værktøj til brug for træ- og metalsløjd i lokalet, at

eleverne ikke arbejdede med træ, metal, maskiner eller værktøj, men at

eleverne kunne save udenfor mv. Creative Director oplyste, at eleverne

fx havdelavet et fuglehus af pap til udendørs brug, men at dette ikke

havde holdt længe. Styrelsen oplyste, at skolen så ud til at være meget

udfordret i forhold til det praktisk-musiske fagområde, herunder særligt i

forhold til skolens faciliteter og faglokaler, herundersærligt i faget hånd-
værk/design. Skolelederen erkendte, at skolen ikke følger Fælles Mål eller

læseplaneri det fag fuldt ud, men bestræbersig på det, og at skolen ikke
har udarbejdet egne undervisningsplaneri faget.

Det blev igen drøftet, hvilke oplysninger der skal findes på skolens

hjemmeside. Styrelsen understregede, at såfremt skolen ikke følger Fælles
Mål og læseplanerne, skal dette fremgå af skolens hjemmeside, og styrel-

sen oplyste, at det er helt legalt, såfremt skolen udarbejder egne planeri



fagene,så længe disse er offentliggjort, og så længe der er overensstem-

melse mellem det oplyste på hjemmesiden og virkeligheden på skolen.

Skolelederen oplyste, at skolen i stedet arbejder meget med 3D-print, og

på det område er skolen på forkant. Skolens Creative Director oplyste, at

der arbejdes med ler og papmaché, menat der ikke er mulighed for at
brændelereller arbejde med glasur.

Styrelsen oplyste, at det under styrelsens besøg i november 2018 blev
påpeget over for skolen, at lokalet ikke kunne benyttes til undervisning i

håndværk/design eller andre fag, idet der nærmerevar tale om et depot,

og at skolens leder på det tidspunkt havde oplyst til styrelsen, at der in-

den længe skulle være arbejdsdag for forældrene, hvor lokalet skulle klar-

gøres til undervisning. Styrelsen spurgte, om arbejdsdagen havde fundet
sted, idet lokalet fortsat ikke egnedesig til undervisning.

Skolelederen sagde,at styrelsens medarbejdere skulle have set, hvordan
lokalet så ud tidligere, Det var blevet meget bedre. Skolens Creative Di-

rector supplerede med,at det var blevet drøftet blandt personalet, at der

skal udpeges fagansvarlige, der kan have ansvaret for de enkelte fagloka-

ler. Hun supplerede, at rummetprimært blev benyttet af elever og andre
til opbevaring af materialer eller til gruppearbejde, hvor 3-4 elever af

gangen arbejdedei lokalet.

Madkundskab

Styrelsen så skolens køkken, der også benyttes til at undervise i mad-

kundskab (19 og 20). I køkkenet var der en ovn, et komfur med fire blus

en vask og en emhætte, Styrelsen spurgte, om skolens elever modtager

undervisning i lokalet, hvortil Creative Director oplyste, at omkring 10

elever af gangen kan være i køkkenet. Styrelsen spurgte, hvordan det

praktisk foregår, når der alene er én ovn, én vask mv., hvortil hun svare-

de,at flere elever står ved den samme pande og deles om opgaven. De
inddeles i mindre grupper, hvor fx en elev får ansvaret for en pande med

varm olie. Der er også børn med særlige behov, og det er bedst, at der
derfor er en i gruppen,dertildeles ansvaret for fx varme pander mv., da

ikke alle eleverne kan styre dette. Styrelsen spurgte, hvordan den enkelte

elev opnår erfaring med fx at bage, herunderat lave kager, bage brød

eller andet, der skal i ovnen, når de er så mange om en ovn, hvortil Crea-

tive Director oplyste at skolen råder overi alt to ovne, men at de også
laver rå kager eller andet.

Musik

Styrelsen fik forevist musiklokalet, hvor der stod et klaver og et par kas-

ser med perkussions-instrumenter, små rasle-æg og et par blokfløjter

(foto 21 og 22). Tre elever stod i lokalet med musiklæreren. Musiklære-

ren introduceredesig selv og oplyste, at hun havde læst på konservatori-

et. Hun oplyste også efter spørgsmål herom fra styrelsen, at skolen følger

Fælles Mål i faget musik. Hun havde udarbejdet sin egen undervisnings-



plan, som hun fremviste på sin mobiltelefon til styrelsen. Styrelsen fik
efterfølgende en udskrift af undervisningsplanen. Hun oplyste, at hun

havde foreslået ledelsen, at der indkøbes flere instrumenter og en sang-

bog, idet de danske sange er en del af det, eleverne skal opnå kendskab

til. Styrelsen spurgte skolens leder og Creative Director, der var i lokalet,
om dehavdegivettilsagn til musiklæreren om, at hun kunne indkøbedet

ønskede, ogdet blev oplyst, at der var en mailkorrespondance herom,

mender blev der ikke givet et klart svar på, om hun havdefået lov. Sty-

relsen fik efterfølgende en udskrift af musiklærerens mail med de ønske-
de indkøb. Musiklæreren oplyste, at hun var på skolen en gang om ugen i

40 minutter for at undervise i musik. Skolelederen supplerede med,at

der også var morgensangpå skolen i fem-ti minutter hver morgen, og at
eleverne selv kunne gå i musiklokalet i pauserne for at spille. Styrelsen

spurgte, om der var mulighed for at afspille musik, og musiklæreren op-

lyste, at hun havdeenlille ghettoblaster. Styrelsen spurgte, om det var

frivilligt for eleverne at deltage i de 40 minutters musikundervisning en
gang om ugen,hvortil hun svarede, at skolen helst så, at de deltog. Hun

viste en opgavebogi form afet hæfte, der benyttes i undervisningen og

fortalte, at de arbejder med rytmer, teori og praksis, og at eleverne hver
især skal lave en solo. Der bliver for meget larm, hvis dealle spiller på

sammetid. Skolelederen oplyste, at skolen har besøg af en musiker og en

sangkonsulentaf ogtil. Styrelsen spurgte, om skolen havde dokumenta-

tion herfor, og det blev oplyst, at der vist noklå billeder af disse forløb

på skolens Facebook-side. Musiklæreren oplyste, at der til brug for et
julearrangementblev lavet musik og teater, og at eleverne øvede hele

december blandt andetet krybespil på fransk med franske sangtekster.
Når børnenebliver færdige med en opgavebog,får de en ny.

Idræt

Styrelsen blev vist over i skolens gymnastiksal, der er formet som en

oktagon medet stort net spændt ud overloftet (foto 6, 7, 9, 10). Styrel-

sen anmodede om at se gymnastikredskaber, måtter mv.til brug for un-
dervisningi idræt.

Skolelederen løftede en stor træplade vækfra en slags lagerrum,der lå i

den bagerste endeaf salen, og han oplyste, at der lå måtter derinde. Sty-

relsen fik forevist nogle mindre måtter på størrelse med liggeunderlag

(foto 8 og 11). Styrelsen spurgte, om der var større måtter, ribber, torve,

atletikredskaber, en buk, balancebom,ringe eller andettil brug for fx

redskabsgymnastik eller atletik, hvortil skolelederen svarede nej. Der stod

et bur i salen med et par hockeystave og basketball-bolde samt andre
mindre bolde.

Skolens Creative Director oplyste, at skolen havde et samarbejde med en

fægteklub, men skolelederen svarede til dette, at det ikke havde noget ats ; 8
gøre med gymnastikendervisningen. Styrelsen spurgte, om skolen havde

et samarbejde med en anden skole eller en fnren

 



faciliteter, hvortil skolederen oplyste, at dette ikke var tilfældet. Der var

ikke noget reelt og formaliseret samarbejde med andre. Skolens Creative

Director fremviste en trækasse, der lå tom på gulveti salen, og hun oply-
ste, at den var lavet af nogle elever i forbindelse med håndværk/design.

Skolelederen fremviste et udendørs areal og fortalte, at der her kan udfø-
res fx Cooper-test (foto 12). Styrelsen spurgte, om gymnastiklæreren

fortsat alene kan tale fransk, hvilket skolelederen bekræftede. Styrelsen

indskærpede,at det er et lovkrav, at skolens lærere behersker dansk i

skrift og tale, og skolelederen spurgte, om de så var nødttil at afskedige
læreren. Styrelsen oplyste, at det ikke var optil styrelsen at vurdere, om

ledelsen skulle afskedige ansatte, men at det er i strid med friskoleloven,

hvis undervisningen ikke foregår på dansk, og hvis skolens lærere ikke

behersker danski skrift og tale. Skolens Creative Director spurgte, om
det var muligt at lade en elev i 9. klasse oversætte for gymnastiklæreren,

hvortil styrelsen svarede, at dette ikke var en holdbar løsning i længden.

Undervisning

Styrelsen blev inviteret ind i en klasse for at se en fremlæggelse i forbin-

delse med et forløb om geografi, hvor eleverne havde haft mulighed for

at vælge hver deres land at arbejde med. Enelev i udskolingen fremlagde

om Bulgarien for de øvrige eleveri lokalet. Det var frivilligt for eleverne

at deltage i foredraget, og nogle af elevernefra de tilstødende rum kom
forbi for at høre fremlæggelsen. Det blev oplyst, at der var børn, der

havde særlige behov, men der var god ro og orden under fremlæggelsen.

Møde med skolens ledelse

Styrelsen og skolelederen vendte tilbage til mødelokalet, hvor skolederen

gentog, at han havde forventet, at styrelsen ville havde vejledt tydeligere i
forholdtil, hvilke mangler der var på skolens hjemmeside.Styrelsen fik

derefter udleveret elevmål for fagene. Styrelsen fik en udskrift af elevmå-

lene med. Skolelederen holdtfast i, at skolen følger Fælles Mål, og at

fagene er meget lærerdrevne. Efter at have set skolens elevmål, oplyste

styrelsen, at kompetenceområderne og slutmål fortsat gælder, selv om

skolen har udarbejdet egne elevmål, såfremt skolen følger Fælles Mål.

Skolelederen oplyste, at skolen har lavet sin egen version af Fælles Mål.

Skolelederen oplyste, at styrelsen kan forvente, at skolen følger Fælles
Mål, og han bederstyrelsen gøre ham opmærksom på, hvis der bliver

observeret afvigelser. Skolelederen giver udtryk for, at det der står i læse-

planerne alene skal betragtes som eksempler, og at skolen ikke nødven-

digvis behøver at gøre alt, hvad der står i læseplanerne. Styrelsen har en
læseplan med for faget håndværk/design. Læseplanen skimtes kort af

styrelsen og af skolelederen. Styrelsen oplyser om eksempler fra læsepla-

nen ogsiger, at der står noget om forskellige typer af værktøj.

Xolelederen oplyste på den baggrund, at skolen ikke en søjleboremaski-

ne, men at de har en 3D-printer, hvortil styrelsen svarede, at det ikke er



specifikt krav at have en søjleboremaskine, men at eleverne blandt andet

skal opnå kendskabtil brugen afforskellige slags værktøj.

Skolelederen spurgte, om der stod noget om 3D-printere i læseplanen.

Styrelsen oplyste, at digitalisering formentlig var nævnt i nogle læsepla-

ner, men at styrelsen ikke kunne svare på, om der stod nogetspecifikti

forhold til 3D-printere i denne læseplan. Skolelederen sagde, at han på

det kraftigste anbefalede, at Undervisningsministeriet får skrevet brugen

af 3D-printere ind i læseplanen med tankepå, at vi er i 2019.

Skolens Creative Director, der også underviser i billedkunst, fremviste

sin lærermappe,hvori der lå en udskrift med færdigheds- og vidensmål.

Styrelsen anmodede omatfå et print af korrespondancen mellem musik-
læreren og skolens ledelse om indkøbaf instrumenter. Styrelsen spurgte,

om derfra ledelsen var blevet givet tilsagn om indkøbafinstrumenter
mv. Detvar der ikke, oplyste ledelsen.

Samtale med skolens lærer ifagene dansk, engelsk og kulturpakken (samfundsfag,
historie mv.)

Faglæreren oplyste, at han har været på skolen i omkring fem måneder,

og at skolen følger Fælles Mål og dedertilhørende læseplaner. Styrelsen
spurgte, om læreren fulgte ministeriets leseplaner, eller om han havde

udarbejdet sine egne undervisningsplaner. Han havde ikke lavet egne

planer, han fokuserede på, hvad eleverne havdelysttil at arbejde med, og
han har meget fokus på motivation. Han følger de Fælles Mål, som sko-

len har på skolens intranet, hvoraf elevmålene også fremgår. Han støtter

sig endvidere til elevernes opgavehæfter og blå mapper (elevens logbog

over udført skolearbejde).

Læreren hentede efter anmodningfra styrelsen tre forskellige eksempler

på blå logbogs-mapper. Af mapperne fremgår nogleaf fagene i rubrik-

ker, hvor eleven så selv skal skrive, hvilke sider eleven har læst i fx dansk,

fransk eller engelsk. Styrelsen bemærkede,at der alene var anført nogle af

fagene i de blå logbøger og spurgte læreren, hvordan han kan sikre sig, at

eleven har været igennem det nødvendige materiale i de fag, der ikke
fremgik af logbøgerne. Læreren svarede, at de jo havde en relativt lille

elevgruppe, og at de på lerermøder talte om de enkelte børn, og om

hvad de havde arbejdet med eller manglede at arbejde med.

Styrelsen bemærkede endvidere,at styrelsen primært har observeret un-
dervisning, der foregår på den måde,at eleverne sidder for sig selv og

laver opgaver i deres hæfter. Styrelsen spurgte, om der også finder tavle-

baseret undervisning sted, og om derer projektorienteret undervisning,

hvilket læreren bekræfter. Det er der fx i samfundsfag.



Læreren fortalte, at hvis nogle elever finder et emneinteressant, tager

læreren emnet op, hvorefter de andre enten kan tilslutte sig arbejdet med

emneteller lave obligatorisk skolearbejde i stedet for.

Styrelsen spurgte, hvordan læreren sikrer sig, at alle eleverne kommer

igennem de nødvendige fagområder, emner og fag med henblik på at

opnå fagformål og kompetencemål mv., idet skolen har oplystat følge
Fælles Mål, når det samtidig oplyses, at eleverne selv vælger emner og

kan gå til og fra undervisningen. Læreren oplyste, at han ikke har oplevet,

at eleverne ikke får lært det, de skal, eller at de ikke vil deltage i de ud-

budte emner.

I forbindelse med forberedelse til forældresamtaler laver han evalueringer

for sig selv. Når han skal evaluere på en elev, tager han fx eleven udtil

læseprøve i 15 minuttereller ser på, om de kan holde rigtigt på en blyant.
Han har ikke nedskrevne evalueringer, men han har netop evalueret på

skolens udskolingselev, der inden for nogle fag og emner havde brug for

mere viden, hvorfor læreren havdetaget tid fra blandt andetsin frokost-

pausetil at introducere eleven for fx Herman Bang mv.til brug for den
kommendeprøve i dansk. De havde fx arbejdet med tekstanalyse. Styrel-

sen spurgte, om der foregår mundtlig undervisning i faget dansk, hvilket

af styrelsen anses for at være nødvendigt i forhold til at opnå kompeten-

ce- og vidensmålene inden for faget. Læreren bekræftede, at der har væ-
ret talt om rim, remser, analyser og sangtekster i dansk.

Styrelsen spurgte, hvordan læreren sikrer sig, at eleverne får noget ud af
undervisningen i de tilfælde, hvor de har mulighed for at fravælge de

foreslåede emner, hvortil læreren svarede, at de i sådannetilfælde skal

lave obligatoriske opgaver i deres hæfte. Læreren står selv for hæfteind-

køb på skolen, så han har et overblik, Hæfterne købes primært hosforla-
get Gyldendal og erfra Alinea. Der er hæfter i dansk, matematik,fransk,

engelsk, geografi, fysik/kemi og biologi men ikke i historie (foto 23). Alle

eleverne har hæfter. Styrelsen spurgte, hvordan lærerene sikrer progressi-

on i de fag, hvor der ikke er hæfter.

Skolelederen oplyste, at skolen laver grafer over, hvordan eleverne for-
mår at udfylde deres logbog. Deterettiltag, skolen indførte omkring

årsskiftet, og skolen anser det for at være et vigtigt redskab. For hver elev

er der en graf, der viser, om eleven har udfyldt sin logbog korrekt. Gra-

ferne laves i fagene matematik, engelsk og dansk. I de øvrige fag ser sko-

len på, om eleverne har udfyldt deres logbøger/arbejdsplaner. Dette gør
eleverne hver mandag. Når eleverne i de store klasser har udført en spe-
cifik opgave, får de en såkaldt ”ticket'.

Styrelsen spurgte, hvad der sker, hvis en elev ikke har udfyldt sin logbog

tilstrækkeligt, hvortil skolelederen svarede, at der holdes mtale med

eleven. I ekstreme tlfælde kan skolen skride lat ophæve samar

med eleven, men dette kar skoleleder nu ikke ople 1



spørgeseleven fx om denne menerat bidrage til skolens måde at arbejde
på.

Styrelsen spurgte, hvordan skolen sikrer fællesskabsinddragelse, hvortil

skolelederen svarede, at der er flere elever på skolen med diagnoser. En
af dem har udviklet sig meget.

Skolens Creative Director udleverede dokumentertil styrelsen med
blandt andet elevmål, e-mailkorrespondancer mv. Hun oplyste i den for-

bindelse, at skolen havde været på tur til Lejre og til koncert.

Styrelsen anmodede om kontaktoplysninger på den faglærer på Nørrebro
Lilleskole, som Den Dansk Franske Skole havde haft en aftale med i

forholdtil lån af faglokaler i fysik/kemi. Faglæreren oplyste, at han netop

havde skrevettil den pågældende lærer på Nørrebro Lilleskole og oplyst
hende om,at styrelsen ville tage kontakt herom.Styrelsen fik udleveret et
telefonnummerpå pågældende.

Styrelsen spurgte, hvordan skolen tilrettelægger undervisningen i de obli-
gatoriske emner, seksualundervisning/sundhed/familiekundskab, færd-

selslærer og uddannelse, erhverv og arbejde. Skolelederen oplyste, at sko-
len benyttede materiale fra Sex og Samfundtil brug for Uge Sex, men at

skolen havde regnet med, at Sex og Samfund ville være kommetud på

skolen og havdestået for oplæg mv. Det gjorde Sex og Samfundikke,

hvorfor skolen selv havde undervist i emnet seksualundervisning i uge 9.

Skolelederen måtte dog erkende,at skolen alene underviste i seksualun-
dervisning og ikke i familiekundskab. Det fag kendte han ikke. Styrelsen

oplyste, at der var tale om et samlet emne/område,og at familiekund-

skab indgik i dette obligatoriske emne. Styrelsen spurgte, hvordan skolen
tilrettelægger undervisningen i de øvrige obligatoriske emner, hvortil

skolederen oplyste, at eleverne får kendskabtil at færdes på cykelstierne.

Skolens underviser i fransk kom ind i mødelokalet for at vise sin måde at

evaluere på. Der var tale om et system med prikker/dots i et skema. Sty-
relsen fik udleveret et eksemplar.

Styrelsen takkede for besøget.
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