Tilsyn med privatskoler

5. Til skolens hjemmeside
A. Tilsynet med skolen er foretaget af:
Benny Pedersen, pædagogisk konsulent for skoleområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen, distrikt Valby, Københavns kommune.
B. Tilsynsperioden:
Skoleåret 2007/2008
C. Helhedsindtryk:
Jeg besøgte Byens Skole 3 gange, første gang ultimo november 2007 og dernæst 2 gange i januar 2008. ved alle besøgene havde jeg gode samtaler med skolelederen af kortere
og længere varighed. Jeg blev bl.a. præsenteret for skolens udbygningsplaner, så tegningerne og hørte om planer og ambitioner for udvikling af det pædagogiske miljø.
I samtalerne drøftede vi også pædagogik, personaleforhold, forældresamarbejde og administration.
Jeg opholdt mig ved alle besøgene også på lærerværelset, hvor jeg fik indtryk af en god
tone i et stille og roligt miljø.
Den gode og venlige tone er et karakteristika for Byens Skole – det gennemsyrer undervisningen og omgangen med eleverne i det hele taget.
Byens Skole er en fri grundskole, der har haft sin nuværende placering siden 1994. Skolen har til huse i tidligere produktionsbygninger (pølsefabrik).
Området, skolen ligger i, må karakteriseres som værende blandet med småindustri, andre
institutioner og beboelse.
Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og mere fleksible undervisningsformer som projekt og temaforløb, og der lægges ligeledes vægt på at give børnene en undervisning, der er præget af vekslende arbejdsformer herunder gruppearbejde og projektundervisning.
Skolen har ligeledes tilknyttet skolelæge, sundhedsplejerske og skolepsykolog som er til
stede på skolen ugentligt.
Bygningsmassen bærer præg af at være en tidligere ikke-skole-bygning. Den fremstår
noget slidt. Der arbejdes til stadighed med at forbedre de fysiske rammer, herunder støjdæmpning.
Lokalerne på mellemtrinnet oplevede jeg som slidte og med en vedligeholdelsesstandard,
der kunne være lidt bedre. Lysindfaldet er rimeligt. De eneste faglokaler er et fysiklaboratorium, et billedværksted og en mindre sal til bevægelsesaktiviteter i 0. – 3. klasse. Den
øvrige idrætsundervisning finder sted i Valby-Hallen, hvor der cykles til.
Dette er ikke optimalt, men et vilkår, som er acceptabelt.
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Skolen har en kantine, og der tilbydes en varm ret midt på dagen.
Der er udarbejdet rygepolitik, rusmiddelpolitik og lønpolitik.
Undervisningsmiljøvurderingen er tilgængelig på skolens hjemmeside.
I skoleåret 2007-2008 er der 2 spor på 0. – 2. trin, og 1 spor på 3. – 9. klassetrin.
Det er planen gradvist at udbygge skolen, så der er to spor i hele forløbet.
Der under vises i dansk, matematik, fysik/kemi, tysk, engelsk, kristendom, historie, samfundsfag, geografi og biologi. Derudover undervises der i idræt og musik. Der er undervisning i natur/teknik på 1. – 3. klassetrin, hvorefter det først genoptages på 7.- 9. klassetrin, hvor geografi og biologi kaldes naturfag og læses af samme lærer som i fysik/kemi,
hvilket kan give god mening i mange sammenhænge. Der kan imidlertid være en mindre
risiko for, at den faglige fordybelse i netop disse fag får mindre rum end de burde have.
Der er kun et faglokale til fysik/kemi (laboratorium), hvilket lever op til standarden. Det kan
altid diskuteres, hvor nødvendigt det er med faglokaler til biologi og geografi, idet laboratoriet og ekskursioner til en vis grad kan erstatte faglokalerne.
Endvidere er der afsat ugentlige timer til projekter på 0. – 6. klassetrin, hvor det må formodes, at de kreative fag bliver tilgodeset, ligesom der her arbejdes med geograf og biologi. Både klasselokaler og fællesrum giver indtryk af, at de praktisk/musiske aktiviteter
dyrkes. Der er også afsat ugentlige timer til ”Tema” på 0. – 4. klassetrin, og ugentlige timer til ikke-fagdelt undervisning i børnehaveklassen.
Timefordelingsplanen afspejler, at Byens Skole er ikke er en kommunal skole, idet fagene
billedkunst, håndarbejde og sløjd ikke eksisterer – til gengæld findes faget musik på alle
klassetrin.
Jeg overværede undervisningen i matematik på 4. trin, en dansk på 6. trin. matematik i 8.
klasse, fysiktime i 9. kl. (delehold). – både en teoritime og en øvelsestime samt engelsk i
4. klasse.

Jeg overværede endvidere en fællessamling på mellemtrinnet, hvor nogle nye ordensregler skulle introduceres og gennemgås.
Eleverne udviste god mødedisciplin, og det var mit indtryk, at denne form var gennemprøvet og fuldt accepteret af eleverne.
Konklusion:
På baggrund af det oplevede, det tilsendte materiale og hjemmesiden kan jeg konkludere,
at undervisningen på Byens Skole bestemt står mål med, hvad der opnås i folkeskolen.
Eleverne opleves som efterrettelige og engagerede med ønske om at lære noget. Jeg vil
gerne gentage, at jeg oplevede en god dialog mellem først og fremmest elever og lærere,
men de voksne indbyrdes.
Lærerne virkede velforberedte, engagerede, dygtige og kompetente.

D. Stillede krav til skolen:
Ingen
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E. Rådgivning og vejledning:
Der er ikke givet særskilt vejledning.
F. Aftaler mellem tilsynsmyndighed og skole (Fx aftaler om opfølgning, aftale om
dato for næste tilsyn):
Ingen
G. Andet:
Intet.

Dato: Valby, den 12. februar 2008
Tilsynsførendes underskrift: Benny Pedersen
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