
Subject: Re: Fremsendelse af aktindsigt og genfremsættelse af anmodning om
oplysninger
From: Nicolas Guilbert <nicolas@ange.dk>
Date: 11/5/19, 3:19 PM
To: Gwen Gruner-Widding <gwen.gruner-widding@stukuvm.dk>
CC: "administration@ecolefrancodanoise.dk"
<administration@ecolefrancodanoise.dk>, Ann-Sofie Loges <ann-
sofie.loges@stukuvm.dk>

Kære Gwen,

Tak for det tilsendte referat. Det indeholder en række ukorrektheder, som
konsekvent stiller skolen i et dårligere lys, hvorfor vi er nødt til at adressere dem
- dette på trods af, at vi ikke i udgangspunktet er i interesserede i at påpege fejl.
Bilagene til denne mail kan findes i en sikker mail sendt til stuk@stukuvm.dk.

I referatet står der s. 9, at skolelederen fortalte at "skolens matematikhæfter
dækker Fælles Mål og mere til". Det er ukorrekt. Skolens matematikundervisning
dækker Fælles Mål og mere til, f.eks. dækkes koncepter såsom funktionsbegrebet
for flere variable, differentialligninger og koordinatsystemer i 3 dimensioner, se
[1,2] - faglige elementer som er yderst relevante, men som i skrivende stund
ligger ud over Fælles Mål.

Der refereres s. 9 til de elevmål, som lærerne skal bruge til skole-hjem
samtalerne i næste uge. Et øjebliksbillede af disse kan findes i den sikre
bilagsmail.

På s. 12 står der, at den graf, der fremgår på side 1 i skolens redegørelse er
skolens samlede vurdering af undervisningen. Dette er ukorrekt. Skolens
samlede vurdering af undervisningen foregår løbende iht. metoden "kontinuerlig
forbedring" (kaizen), som beskrevet på skolens hjemmeside. Den omtalte graf
indgår som et delelement i den samlede vurdering.

For god ordens skyld pointerer vi, at det at børneattesterne var "blanke" (s. 11),
betyder, at de var udfyldte, stemplede og underskrevet af Københavns politi.

Det pægagogiske værktøj "sprogbad" (s. 13) lod til at være nyt for de
tilsynsførende, som i givet fald kan læse mere om begrebet f.eks. på [3].

På s. 14 står der, at skolelederen udleverede en projektseddel til den
tilsynsførende. Det var ikke tilfældet. Den tilsynsførende fik udleveret hele
mappen, valgte en næsten blank projektseddel for bl.a. en elev, der ikke længere
gik på skolen, hvortil skolelederen kommenterede, at den jo nok ikke var
repræsentativ. Sedlen findes på side 16 i det sæt af projektsedler, som er
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vedhæftet den sikre bilagsmail.

Den aftale skolen har indgået med forældrene ift. deling af billedmateriale,
fremgår af skolens politikker [4]. Ift. billedmateriale, der ikke kan karakteriseres
som situationsbilleder, kræver GDPR eksplicit tilladelse til givne formål, hvilket
skolen er ved at indhente, jf. skema i den sikre bilagsmail.

Som de tilsynsførende vil kunne bevidne, er de i mailen af 4. oktober 2019
nævnte videooptagelser af undervisningen i madkundskab foretaget vha. et
håndholdt digitalt kamera/fotoapparat af modellen Sony A6000 med 16mm
objektiv påmonteret mikrofon.

Ann-Sofie bad i sidste uge om undervisningsplaner for historie, dansk og fransk.
Disse er nu tilgængelige med de øvrige planer på skolens hjemmeside.

Som vi skrev per mail d. 4. oktober 2019 undrer vi os over, at Ginas og Majas
overvejende positive beskrivelser af skolens virke ikke fremgår af styrelsens
referat fra bestyrelsesmødet. Har styrelsen fundet en forklaring på denne fejl?

Styrelsen bedes bekræfte, at både denne mail og den tilhørende sikre bilagsmail
er modtaget.

[1] https://www.version2.dk/blog/top-3-matematikdidaktiske-bommerter-
nogensinde-1086419

[2] https://www.version2.dk/blog/flyvende-hacker-lab-paa-maker-faire-
rom-1089220

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Language_immersion .

[4] http://www.ecolefrancodanoise.dk/politikker

Mvh

 Nicolas

On 10/31/19 2:01 PM, Gwen Gruner-Widding wrote:

Kære Nicolas Guilbert, skoleleder
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Med henvisning til din mail af 7. oktober 2019 fremsender styrelsen hermed aktindsigt i referatet fra
styrelsens tilsynsbesøg på skolen den 26. september 2019.
Styrelsen har behandlet anmodningen efter forvaltningslovens bestemmelser om aktindsigt, og har på
den baggrund ikke fundet grundlag for at undtage oplysninger.

Den 11. oktober 2019 fremsatte styrelsen anmodning om en kopi af den aftale, skolen har indgået med
forældrene om at dele billedmateriale af deres børn. Styrelsen anmodede samtidigt om oplysning om,
hvordan de i din mail af 4. oktober 2019 nævnte videooptagelser af undervisningen i madkundskab er
optaget. Skolen har endnu ikke besvaret denne anmodning.
Styrelsen skal hermed genfremsætte denne anmodning.

Med venlig hilsen
Gwen Gruner-Widding
Fuldmæg�g

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00

Direkte tlf.: +45 33 92 53 78
E-mail: Gwen.Gruner-Widding@stukuvm.dk

Re: Fremsendelse af aktindsigt og genfremsættel...

3 of 3 1/31/20, 2:40 PM


