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Skema 4: Tilsynet

A. Hvem har foretaget tilsynet med undervisningen

Navn: Dorthe Christiansen

Stilling: Chefkonsulent

Kontaktoplysni nger:
Langes Gård 10
4200 Slagelse
dorch@slagelse.dk

Navn: Erik Bo Jacobsen

Stilling: PPR leder

Kontaktoplysni nger:
Langes Gård 10
4200 Slagelse
anfro@slagelse.dk

Tilsynsperioden :2012/13

Fra dato til dato: 3. maj 2012

—

3. maj 2013

B. Helhedsindtryk at undervisningen:

SLAG ELSE
KOMMUNE

Center For Skole og Fritid
Juni 2013

SLAGELSE
Vurderinger:

KOMMUNE

Tilsynets forml er at observere, hvorvidt undervisningen p Magleby Skolecent?Qer op til
de krav, der almindeligvis stilles til undervisningen i folkeskolen.
Som forrige r:
Vi overværede undervisning, hvor eleverne arbejdede selvstændigt og mlrettet med opgaver,
der var tilpasset den enkeltes faglige niveau.
Eleverne var delt op i mindre grupper eller arbejdede enkeltvis med mulighed for støtte i for
hold til den enkeltes faglige niveau.
Mange af de ældste elever arbejdede eksamensforberedende
Eleverne var engageret i undervisningen. Der blev anvendt materialer og IT, der understøttede undervisningen.
Der er arbejdes fortsat med de omfattende elevplaner for alle elever, der omfatter personlige,
faglige og sociale mgl.
Det er Center for Skole og Fritids vurdering, at Magleby Skolecenter leverer en undervisning,
der fuldt ud lever op til den undervisning, der fordres. Tilsynsbesøget har givet et positivt ind
tryk af skolens undervisning. Center for Skole og Fritid vurderer, at undervisningen svarer til
det, som kræves i folkeskolen. Tilsynsbesøget giver ikke anledning til anmærkninger og der er
ikke yderligere til opfølgning.

Hvilke styrkeomrder er der i forbindelse med undervisningsdelen?:
Som forrige r:
/
Udstrakt grad af elev- og undervisningsdifferentiering
V
Lærerengagement, der fastholder og motiverer den enkelte elev for at n sit ml med
undervisningen
Opdeling i hold
v Et lille og overskueligt undervisningsmiljø, hvor alle elever inkluderes.
v’
Alsidige undervisningsmiljøer
V
De omfattende elevplaner, som samtidig fungerer som elevernes logbog
‘

Hvilke områder i forbindelse med undervisningsdelen skal dr arbejdes med?:
Intet at tilføje

SLAGELSE
Forslag til ændringer i forbindelse med undervisningen p ô
M
dagbehandIin
hol
gstilbuddë,
ds
stedet eller døgninstitutionen:
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Intet at tilføje

C. Stillede krav til undervisningen på dagbehandlingstilbuddet, opholdsstedet eller
dog ninstitutionen:

Intet at tilføje

D. Rådgivning og vejledning:
v’

Drøftelse af muligt samarbejde med Skælskør Skole

E. Aftaler mellem tilsynsmyndigheden og institution:

v”
“

Dato:

PPR leder bliver fremadrettet betjenende psykolog p Magleby Skolecenter
Der inviteres til samarbejdsmøde mellem skælskør Skole og Magleby Skolecenter

ZoI

Tilsynsførendes underskrift:

