
Tilsynserklæring 2012-2013 for DAVIDSKOLEN. 
 

Udgangspunktet: 
Davidskolen har haft tilsyn i henhold til bekendtgørelsen af 2003 og ændringen af 
2005, som omfatter skolens almindelige virksomhed, og om skolen forbereder 
eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. 
Dette forudsætter et miljø, som rummer disse intentioner i undervisning, 
omgangsformer og omsorg og heller ikke står i et modsætningsforhold til skolens 
vedtægter. 
Davidskolen bruger generelt samme fagbøger og teknologi som folkeskolen og på de 
alderssvarende klassetrin. Den tilhørende didaktik og de pædagogiske redskaber har 
jeg ved fire uanmeldte besøg fået et repræsentativt kendskab til. 
 

Årets besøg: 
I indeværende skoleår har jeg besøgt skolen 15/1, 28/1, 29/1 og 30/1- 2013. 
Jeg har overværet undervisning i 1 kl. dansk, 3 kl. dansk, 5 kl. natur/teknik, 6 kl. 
dansk, 7 kl. dansk, matematik, tysk og fysik/kemi og 9 kl. projektopgave. 
Desuden har jeg besøgt Børnebakken og snakket med enkelte elever og deres lærere 
om lektionerne, skolen og skolegangen generelt. 
Også gennem disse samtaler har jeg fået indblik i det miljø og det samspil, som 
godtgør udgangspunktet. Jeg har fundet lektionerne forskelligartede, men 
samstemmende omkring en inkluderende pædagogik i respekt for forskelle. 
Ikke mindst er det en udfordring i klasser, hvor flere elever skal have støtte til 
fagligheden og derfor oplever situationen på en anden, men formodentlig rigtig god 
måde. Her har jeg også set glimt af livsbekræftende forløb. 
Jeg fornemmer en skole som fagligt, pædagogisk og karaktermæssigt lever op til de 
generelle krav for folkeskolen. Dette også med henblik på støtteforanstaltninger 
fortrinsvis i klassen, men også udenfor i specialundervisningsregi og øvrig service 
vedrørende klasselærerfunktion udgående fra barnets tarv, som en levende skole i 
udvikling har som krav til sig selv. Dette gælder også efteruddannelseskurser og 
pædagogiske debatter for lærerne, som jeg har haft møde med skoleleder om og fået 
et indblik i. Målet for dette indblik var at finde lærernes mulighed for at varetage de 
mangeartede opgaver, hvis håndteringer er med til at danne eleverne til medspillere i 
et samfund, hvor eleverne skal være i stand til at kunne tage medansvar for læring, 
trivsel og relationer. Denne mulighed er til stede, og den har vist sig i brug praktisk i 
skolens hverdag. 
 

Davidskolen i nutiden. 
Det miljø, der præsenterer sig for mig, viser relationers betydning i læringsmiljøet. 



Ikke bare et indlæringsmiljø, men også et læringsmiljø, hvor gensidighed spiller en 
aktiv rolle. Også en gensidighed i respekt, hvor barnets tarv er det overordnede 
princip, og hvor klasselærerfunktionen også drejer sig om barnets ret til et helt, 
sammenhængende og sundt liv. Dette kræver opmærksomhed og handlekraft af 
klasselærer, skole og sundhedsmyndigheder i en tid, hvor hvert tiende barn er en sag 
for familiecentret ifølge den lokale formand for skoleområdet. 
Efter mine samtaler med skoleleder og nogle lærere har Davidskolen ikke bare levet 
op til sit skoleansvar, men også i nogle tilfælde ydet en ekstraindsats for at varetage 
barnets ret til et sundt liv. 
De hurtige forandringer i familiemønstre og samfund kræver supplerende 
efteruddannelse, erfaringsudveksling med kolleger og kommunikationsfærdigheder i 
formidling af barnets behov til kammerater, hjem og nærmiljø. 
Efter mine samtaler på lærerværelset med forskellige klasselærere er disse 
udfordringer blevet taget op som en naturlig del af barnets hele liv. 
 
På en uhøjtidelig måde illustrerede en pige i 3 kl. miljøet, da jeg stod bag hendes stol 
for at se, hvordan hun taklede en skriftlig opgave efter lærerens mundtlige anvisning. 
Efter et øjeblik, hvor hun ikke skrev noget, så vendte hun hovedet imod mig og sagde 
med et lille smil: ”der sker faktisk ikke rigtig noget, vel?!” Hun viste hvad der foregik 
indeni hende og kunne sætte sig i mit sted og kommentere det. Hun viste, at trivslen 
og livet var på plads, og den skriftlige opgave nok skulle løses til sin tid – jeg går ud 
fra, det var om sig selv, hun talte! 
Hun kunne faktisk det, som vi mener alle forældre og lærere kan: at se den anden 
indefra og sig selv med den andens øjne. 
Refleksiv omsorg handler om denne komplekse proces. Det har med sundt samspil og 
tryg tilknytning at gøre. I denne kontekst aflæses barnets mentale tilstand korrekt, og 
legende samspil bliver en lærende livsoplevelse. 
 

Opsummering: 
Jeg har set eksamenskarakterer og elevforsømmelsesstatistik og har ingen kritiske 
anmærkninger. 
I det forløbne år har jeg ikke modtaget klager. Heller ikke, når jeg har snakket med 
forældre til forhenværende elever på Davidskolen. 
Dette er med til at forme konklusionen, at det samlede tilbud på Davidskolen står mål 
med kravene for folkeskolen, og at læring, trivsel og relationer bliver naturligt 
sammenholdt af et inklusionspædagogisk ejerskabsforhold, og af vedtægter, hvor 
holdning, ord og handling danner et sundt fundament i nutiden.  
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