
Bestyrelsen/Forældrekredsen Davidskolen Østergade 13 3720 Aakirkeby  Att: Skoleleder Lene Due Madsen  Skolekode: 400034         Rønne d. 28.2.2016   Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen 
 
 Tilsynet er udført i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler (bekendtgørelse nr. 786 af 15. juni 2015).  Ved afslutningen af skoleåret 2014/2015 valgte jeg at overvære dele af den mundtlige engelsk-prøve for 9. klasse. Baggrunden for valget var, at jeg i løbet af skoleåret havde set på skolens engelskundervisning. Inden den mundtlige prøve havde hver elev udarbejdet et lille oplæg indenfor et af de områder klassen havde arbejdet med i årets løb, og oplægget blev naturligvis holdt på engelsk. Derefter trak eleven et spørgsmål, hvor der på opgavepapiret var inspiration til områder der var relevante i forbindelse med spørgsmålet. Eleven skulle så på engelsk svare på spørgsmålet og gennemføre en samtale om spørgsmålets problemstilling. Eksamensformen lægger op til, at eleverne, både i en forberedt og en uforberedt situation, skal kunne anvende det engelske sprog. De skal kunne referere læste områder, men også udtrykke deres egne meninger på engelsk. Der var en fin atmosfære i prøvesituationen, som mindskede den nervøsitet, der altid er ved en prøvesituation. Det faglige niveau var fint, og eleverne var tydeligt i stand til at anvende det engelske sprog på et flot niveau. De elever jeg talte med udtrykte da også, at de var glade for den engelskundervisning, de havde fået på skolen.  Som et af årets tilsynsområder valgte jeg at se på ”anderledes uger”, altså et tidspunkt hvor den almindelige skolehverdag brydes op, og undervisningen foregår på en alternativ måde. I den forbindelse deltog jeg i emneugen i oktober måned, hvor jeg besøgte et par af indskolingens værksteder. Ugens overordnede emne var ”Kost og motion”, og indskolingen havde planlagt fire værksteder: ”Balance og cykling”, ”Muskel- og styrketræning”, ”Sund mad” og ”Leg og taktik”. Eleverne var blandet på fire hold, således at der på hvert hold var elever fra hvert af de fire klassetrin.  



Dagen startede med morgensamling for hele skolen. Jeg har tidligere deltaget i skolens morgensamling, og det er en fornøjelse at se den rolige måde samlingen afvikles på med fællessang, et altid vel planlagt oplæg og en afslutning med bøn. Der er ingen tvivl om, at morgensamlingen skaber en fællesskabsfølelse på skolen. Efter morgensamlingen var der i forbindelse med emneugen planlagt en bevægelsesleg i skolegården, som alle elever og lærere deltog i med stort engagement.  Jeg overværede noget af undervisningen i værkstederne ”Balance og cykling” samt ”Muskel og styrketræning”. I ”Balance og cykling” blev der først givet et kort oplæg med indlagte øvelser om de forskellige sanser, der har indflydelse på vores balance. Derefter gik gruppen i gymnastiksalen, hvor der blev gennemført en del lege/øvelser, hvor balanceevnen blev udfordret. Børnene var glade og engagerede og fik på en god måde lært noget om kroppen. I ”Muskel- og styrketræning” havde eleverne inden jeg deltog arbejdet teoretisk med stoffet. Jeg overværede en leg i skolegården, hvor den grove motorik skulle anvendes og derefter blev finmotorikken udfordret med små øvelser i lokalet. Der blev lavet mange små øvelser med forskellige muskelgrupper og til hver øvelse blev der givet en kort orientering om, hvilke muskelgrupper børnene anvendte. Forløbet var afvekslende og børnene fik på en god måde lært meget om vores muskler.  Det er mit indtryk, at emneugen var godt planlagt og fungerede fint. Det var meget positivt, at se den måde eleverne fra de forskellige årgange var i stand til at samarbejde på. Samarbejdet på tværs af klasserne er helt sikkert godt for miljøet på skolen, men er også med til at give den enkelte elev nogle grundlæggende positive oplevelser af at være sammen med andre, der er lidt anderledes, og dermed opbygge respekten for andre mennesker.  Som årets andet tilsynsområde valgte jeg at se på skolens danskundervisning, og jeg besøgte 1., 4., 5. og 8.klasse. For alle klassetrinnene foreligger der en fin årsplan, som følges på den måde en plan bør følges på.  Undervisningen i 1. klasse bestod af en række afvekslende aktiviteter: Makkerlæsning, elever der ved tavlen læste selvskrevne historier op ved tavlen, individuel (børne)skrivning af en historie på baggrund af et udleveret billede samt lærerens oplæsning af lektien til dagen efter. Børnene var glade, arbejdede engageret og arbejdede godt sammen. Det faglige niveau virkede højt, og undervisningen byggede flot videre på det fundament, som eleverne har haft med fra børnehaveklassen. Klassen har et godt lokale med plads til de relevante aktiviteter.  Eleverne i 4. klasse arbejdede også meget engageret, og miljøet var roligt og rart. Det er en klasse, der har haft et lidt omtumlet liv med adskillige lærerskift, og det var på den baggrund ekstra dejligt at opleve det gode og konstruktive arbejdsmiljø, der er blevet skabt nu. Aktiviteterne bestod af et arbejde med Benny Andersen (”Snøvsen”) fra ”Kanonbogen”, og der blev først læst op i en vekselvirkning mellem elever og lærer. På et tidspunkt skulle eleverne individuelt skrive deres lille historie som fortsættelse på en af fortællingens delhistorier og den skulle derefter læses som makkerlæsning, og nogle elever fik mulighed for at læse op for hele 



klassen. Der blev arbejdet med 3 forskellige læsestrategier (5 min. til hver), og som afslutning blev der forberedt til en diktat. Undervisningen var levende og meget velstruktureret. Klassens lokale er et af de ældre lokaler, hvor der ikke er så mange udfoldelsesmuligheder.  5. klasse var i skolens edb-lokale, som er et veludstyret og velfungerende lokale. Efter en fælles gennemgang blev der arbejdet individuelt med ti-fingersystemet, grammatik (sammensatte ord) samt formulering af et brev til en tidligere støttelærer. Eleverne var fortrolige med computerne og arbejdede alle meget fint og koncentreret.  Det er en fin og relevant træning eleverne får, både med hensyn til det danskfaglige, men også med hensyn til det at anvende de elektroniske hjælpemidler. Som en af eleverne sagde til mig: ”Det bliver jo vores fremtid”. Det virkede som om klassen har et fint fagligt niveau.  Undervisningen for 8. klasse foregår i et ældre lokale, hvor der ikke er meget plads til de relativt store elever. Der foreligger en fin årsplan for faget. Emnet var besættelsestiden, og det blev behandlet tværfagligt i historie og dansk. Eleverne havde set en meget relevant film, og timerne startede med, at de genfortalte filmens handlig for hinanden to og to. Derefter drøftede klassen, styret af lærerens spørgsmål, mange forskellige facetter af filmen.  Abstraktionsniveauet var højt, og der blev behandlet såvel historiske, psykologiske som formidlingsmæssige aspekter. Det var tydeligt, at eleverne oplevede emnet og behandlingen af det som spændende, og klassen arbejdede meget engageret.  I den sidste del af timerne blev der repeteret og gennemgået nogle af malerkunstens stilperioder, og eleverne påbegyndte individuelt en analyse/tolkning af et for emnet relevant maleri. På mange måder er klassens faglige niveau højt, men det er også en klasse med en temmelig stor faglig spredning, som undervisningen tager godt fat om, og der er er tilknyttet støttelærer i en del timer.  Samlet er det min vurdering, at der på skolen foregår en fin og velplanlagt danskundervisning, som fører flot frem mod slutmålene for 9. klasse.  Ved det sidste tilsynsbesøg valgte jeg over et par dage at se på skolens matematikundervisning, og jeg besøgte 2., 3., 4. og 9. klasse. Også her foreligger der fine årsplaner for undervisningen, som følges på den måde en plan bør følges på.  I 2. klasse blev der arbejdet med subtraktion. Timen startede med, at læreren sammen med eleverne gennemgik en side i bogen, og der var tale om en klar og tydelig faglig gennemgang. Derefter blev der arbejdet individuelt med relevante skriftlige opgaver.  Klassen har i faget haft flere lærerskift i dette undervisningsår, men eleverne arbejdede fint og det er min vurdering at det samlede faglige niveau er alderssvarende. Der er i klassen elever med særlige behov og derfor tilknyttet en støttelærer.  



Mit besøg i 3. klasse foregik i skolens computerrum. Eleverne arbejdede individuelt med relevante matematiske opgave, og afslutningsvis med spil, der havde et matematisk indhold. Klassen var tydeligt vant til at betjene skolens pc´ere, og de arbejdede fint og koncentreret hele tiden.  Indholdsmæssigt blev der indlært væsentlige matematiske begreber, samtidig med at computerarbejdet virkede motiverende på eleverne og gav dem en træning i en konstruktiv anvendelse af pc´eren. Skolens computerlokale er fint udstyret og det fungerede.  I 4. klasse blev der arbejdet med at opstille diagrammer. I små grupper havde eleverne lavet en lille undersøgelse i deres egen klasse eller i 5. klasse - f.eks. om hvor mange kæledyr der var i børnenes familier. Grupperne var hensigtsmæssigt sammensat, så det tilfredsstillede både de faglige og de adfærdsmæssige behov. Grupperne lavede plancher med deres diagrammer, og der blev arbejdet koncentreret i hele timen. Undervisningen var nærværende, da den tog udgangspunkt i elevernes egne undersøgelser og de elever jeg talte med, var glade for at arbejde på denne måde. Også her er der eleverne med særlige behov, og derfor tilknyttet støttelærer.  9. klasse arbejdede med sandsynlighedsregning. Der blev givet en præcis instruktion, hvorefter eleverne arbejdede sammen 2 og 2 om at løse opgaver fra klassens matematikbog. Alle opgaver blev løst på pc´eren, og det var tydeligt, at de var vant til at bruge de forskellige muligheder som teknologien giver dem. Klassen arbejdede meget roligt og konstruktivt med et fint fagligt niveau. De elever jeg talte med var glade for deres matematikundervisning og følte de var godt forberedte til sommerens prøve.  Det samlede indtryk af skolens matematikundervisning er yderst positivt, der er en fin progression i indlæringen og slutmålene nås.  Tilsynsbesøgene har vist et fint fagligt niveau, hvilket også fremgår af de tilgængelige tal på ministeriets hjemmeside. Her er Davidskolens karaktergennemsnit i de bundne prøvefag efter 9. klasse på 7,7, hvor landsgennemsnittet er på 7,0 og gennemsnittet på Bornholm er på 6,3.  Der foreligger også en opgørelse over skolernes karakterresultater i forhold til elevernes socio-økonomiske baggrund, hvor forventningen til Davidskolen var et gennemsnit på 7.0, men hvor der altså er opnået et gennemsnit på 7,7.  Lov om friskoler og private grundskoler kræver, at skolen regelmæssigt evaluerer skolens samlede undervisning og udarbejder en plan for opfølgning på evalueringen. På skolens hjemmeside ligger evalueringen for skoleåret 2014-2015, der er udarbejdet efter samme koncept som sidste år. Der er en fin oversigt over både en faglig og en trivselsmæssig evaluering for indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen samt en evaluering af It-hverdagen og ”Nødvendigheden af at have egen bus”.  Med baggrund i mine tilsynsbesøg og hjemmesidens materiale er det mit klare indtryk, at skolen lever op til lovgivningens krav og skolens eget formål.   



    Rud Sletterød Certificeret tilsynsførende   Tilsynserklæringen er udarbejdet, så den kan præsenteres på skolens generalforsamling i marts måned. Evt. tilsynsbesøg senere i skoleåret vil blive beskrevet i næste års tilsynsrapport. 


