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Tilsynsrapport for skoleåret 2008 - 2009

Til bestyrelsen for Ahi International School!

Jeg har i indeværende skoleår som tilsynsførende besøgt skolen:
onsdag 29. oktober 2008 og torsdag 12. marts 2009. I løbet af de 2
tilsynsdage har jeg overværet undervisningen i flg. fag og klasser:
krea i 3., 5. og 6. klasse, engelsk i 4. og 5. klasse, matematik i 4. og 7.
klasse, historie i 6. klasse, n/t i 6. klasse, biologi i 7. klasse,
samfundsfag i 8. klasse og geografi i 9. klasse. Før besøget i den
enkelte klasse har jeg bedt om at få en årsplan, således at jeg har
mulighed for at få et indtryk af, hvorledes den overværede
undervisning hænger sammen med resten af årets aktiviteter samt med
trinmål/slutmål for faget.
Forud for tilsynet har skolelederen udfyldt et skema med mere
overordnede problemstillinger vedr. bl. a. skoleudvikling, evaluering,
praktisk-musiske fag, skole-hjemsamarbejdet, elevernes forberedelse
til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. I løbet af
tilsynsdagene er ovennævnte problemstillinger blevet drøftet med
udgangspunkt i skemaet.
Et af skolens udviklingsområder er udvikling og implementering af
elevplaner. Arbejdet med elevplanen består bl. a. af elevens evaluering
af sig selv, af forældrenes evaluering af deres barn samt af lærernes
evaluering af elevens faglige niveau, arbejdsmæssige indsats og
sociale kompetencer Disse evalueringer danner udgangspunkt for
skole-hjemsamtalerne.
Eleverne har arbejdet godt og interesseret i de overværede timer.
Undervisningsmaterialerne har været aldersvarende og relevante. Der
har været et godt forhold mellem lærere og elever. Det er mit indtryk,
at elevernes standpunkt i tilsynsfagene står mål med jævnaldrenes
standpunkt i Folkeskolen.
I dette skoleåret har jeg haft særlig fokus på de praktisk musiske fag:
musik, billedkunst, hjemkundskab, idræt, håndarbejde, sløjd. Af disse
er der i hele skoleåret blevet undervist i idræt og billedkunst. Efter jul
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er det også blevet muligt at undervise i sløjd og håndarbejde, idet
faglokalerne pga. indeklimaproblemer først da var færdigrenoveret.
Musikundervisningen foregår i forbindelse med
modersmålsundervisningen, og fagområdet hjemkundskab tilgodeses i
tværfaglige undervisningsforløb. Det er ikke mit indtryk, at den
nuværende undervisning i musik og hjemkundskab er så systematisk
og kvalitativ, at eleverne fagligt kan leve op til de gældende mål inden
for musik og hjemkundskab.
I forbindelse med drøftelsen af de praktisk musiske fags position på
skolen har skolelederen oplyst, at nedtoning af hjemkundskab skyldes
pladsmangel. Lederen gav udtryk for, at han arbejder på at forbedre
undervisningsmulighederne inden for hjemkundskab fra næste skoleår
ved at indrette et faglokale hertil. Jeg vil anbefale, at skolen ligeledes
arbejder på at styrke musikundervisningen.
Det er mit indtryk at skolens samlede undervisningstilbud med nævnte
forbehold står mål med Folkeskolens.

Med venlig hilsen,

Sten Nicolaisen,
Skolekonsulent i distrikt Vanløse-Brønshøj,
København Kommune.
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