
Tilsynserklæring 2017 

Faktaoplysninger: 

Dyhrs Skole – Skolekode 333014 
Tilsynsførende: Lene Lykke, certificeret tilsynsførende. 
Tilsynsbesøg: Besøg i klasserne: 8/11, 9/11, 10/11, 14/11, 15/11, 17/11, 24/1, 31/1, 2/2 
Jeg har overværet idrætsundervisning i 0., 3. og 5. årgang, naturvidenskabelige fag 
(geografi, biologi, fysik, natur/teknik) på følgende årgange: 1., 3., 4., 5., 7. og 9., tysk i 5., 
6. og 7. årgang, historie i 6. og 8. årgang, kristendom i 3. og 4. årgang. Desuden har jeg 
overværet håndarbejde i 4. årgang og musik i 2. årgang. 
Samtale med skoleleder Karin Tellerup Have og pædagogisk afdelingsleder Helle 
Thorbjørnsen: 9/2 2017 
 

Tilsynet skal omfatte følgende: 

1. Donationer til skolen. Om skolen i det foregående regnskabsår har modtaget en 
eller flere donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. 
moms.  

Skolen har hverken modtaget anonyme donationer eller donationer fra navngivne. 
 
2. Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk 
På mødet med skoleleder Karin Tellerup Have og den pædagogiske afdelingsleder Helle 
Thorbjørnsen blev jeg præsenteret for resultaterne af det omfattende prøvearbejde, der 
foretages på skolen for at sikre, at eleverne hjælpes professionelt med ekstra tiltag, hvis 
det er nødvendigt. Foruden de nationale test bliver der i dansk foretaget læse- og 
staveprøver, og allerede i børnehaveklassen testes eleverne, så man kan give ekstra 
hjælp til elever, der har brug for det. Jeg har set resultaterne i dansk og andre testfag og 
kan se, at de generelt ligger over landsgennemsnittet.  
 

Elever, der har behov for det, får i kortere eller længere perioder hjælp via støttetimer eller 
studiehjælp, ligesom en hel klasse kan få tildelt mere undervisningstid. Desuden tages 
hånd om de elever, der testes til at være ordblinde. Forældrene inddrages og orienteres 
om IT-rygsækken, og elevens lærere orienteres om elevens faglige udfordringer. 
 

Afgangsprøveresultaterne ligger over både kommunens og landets gennemsnit, så 
elevernes standpunkt er meget tilfredsstillende. 
 

Helt aktuelt er skolen i CEPOS-undersøgelsen hvor undervisningseffekten/løfteevnen i 
danske skoler måles, blevet målt til at løfte eleverne 1,2 karakterpoint. 
 
3. Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står 
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen 
Timefordelingsplanen viser, at der bliver undervist i alle obligatoriske fag, så eleverne efter 
9. klasse kan tilmelde sig folkeskolens afgangsprøve i de fag. Desuden kan man se, at 
skolen har valgt at undervise i et timetal, der er over minimumstallet for folkeskolen. 
 

I år overværede jeg undervisningen i en del naturvidenskabelige fag og oplevede der, 
hvordan lærerne via et bredt samarbejde formår at kæde de forskellige fag sammen og 
sikre kontinuiteten gennem hele skoleforløbet. Det er fag, som i de seneste år har 
undergået en del forandringer, fx er der nu en bunden prøve efter 9. klasse, som er en 
fællesprøve for fysik/kemi, biologi og geografi. Det stiller store krav til lærerne, men det er 
mit indtryk, at de har arbejdet målrettet for at få det til at fungere godt, både i de enkelte 



timer, men også ved tilrettelæggelse af skemaet, så 9. klasserne fx har en hel dag, hvor 
de har 6 timers naturfag. 
 

I timerne så jeg bl.a. de ældre elever arbejde praktisk med forsøg, og derefter beskrive 
forløbet med ord og billeder, som opbevares digitalt.  

Også de yngre elever laver forsøg og beskriver med ord og tegninger hvad de lærer.  
 

Den idrætsundervisningen jeg så, foregik i gymnastiksalen på skolen, på det gamle 
gymnasium og i Valdemarsalen. Timerne var præget af energi og god planlægning, og 
lærerne udviste den kompetente klasseledelse, som er nødvendig, for at timerne kan være 
til gavn for alle elever.  
 

I de humanistiske fag, jeg overværede, (tysk, kristendomskundskab og historie) oplevede 
jeg lærere, der var velforberedte og tydelige i deres forventninger til eleverne, der var   
lydhøre og aktive.  
 

Desuden besøgte jeg musiklokalet en enkelt time, og så glade elever, som kæmpede med 
den svære kunst at spille sammen, og jeg overværede et håndarbejdsmodul, hvor 
eleverne var vældig aktive og mestrede forskellige teknikker.  
 

Samlet har overværelsen af undervisningen givet et indtryk af en skole, der arbejder 
meget målrettet for at nå langt i de enkelte fag.  
 

Jeg overværede tilfældigt, at en af de elever, der havde været afsted på en naturfaglig 
camp, fortalte en 6. klasse om sit besøg og den faglige viden, han havde fået ud af det. 
Han var tydeligt begejstret for sit ophold. En pige fra 7. klasse fortalte mig, at hun skulle 
afsted på en talentcamp i dansk i Nordjylland og var spændt på forløbet. På mødet med 
ledelsen blev jeg præsenteret for den overordnede plan for skolens talentarbejde. Jeg er 
ikke i tvivl om, at hele dette arbejde kan være med til at løfte skolens elever til at blive 
endnu dygtigere. 
 
4. Vurdering af om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et 
samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker 
elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for 
grundlæggende friheds‐ og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem 
kønnene.  
På skolen er et elevråd, som holder møder internt og også med skolelederen om 
forskellige ønsker, både små og store, og ønsker, der berører et mindretal og noget der 
vedrører flere klasser.  
 

Nogle af mine besøg faldt samtidig med præsidentvalget i USA, og det gav anledning til 
mange spørgsmål om demokrati rundt om i klasserne, og eleverne fik lov til at spørge og 
lærerne kom med svar, så godt det nu var muligt. 
 

Jeg talte med eleverne i 9. klasse, mens de arbejdede med deres projektopgave, og der 
var det også tydeligt, at eleverne interesserer sig for den omgivende verden. Det 
overordnede emne var Kausalitet, og eleverne havde valgt at beskæftige sig med Brexit, 
Global opvarmning, Flygtningekrisen i Syrien, Donald Trump, Den sociale arv og 
mønsterbrydere og andre meget forskellige aktuelle og samfundsrelevante emner. 
 

Et nyt tiltag i dette skoleår er en legepatrulje, som er iværksat af en lærer sammen med en 
SFO-pædagog. Det er frivilligt arbejde for 16 af eleverne fra 6.-7. årgang, som efter et 
kursus i Gerlev Legepark bruger nogle frikvarterer på at sætte gang i legen sammen med 
elever, som har lyst til det, både i den store skole og på annekset.  
 



Eleverne i 8. klasse har i uge sex beskæftiget sig med samtaler om forebyggelse og om at 
kunne sige fra i forhold til seksuelt samvær og i forhold til at lade sig fotografere og dele 
billeder, og 5. klasserne har haft et forældre/elev-arrangement, der handlede om at sige 
fra i forhold til alkohol, stoffer med mere. 
 

Samlet mener jeg, at skolen forbereder eleverne godt til det samfund, de skal fungere i.  
  
5. Vurdere om undervisningssproget er dansk. 
Undervisningssproget er dansk. 
 
27. marts 2017 
Lene Lykke 


