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Skema 4: Tilsynet

A. Hvem har foretaget tilsynet med undervisningen

Navn: Dorthe Christiansen

Stilling: Chefkonsulent

Kontaktoplysninger:
Langes Gård 10
4200 Slagelse
dorch@slagelse.dk

Navn: Anne-Gitte Frøslev

Stilling: Skolekonsulent

Kontaktoplysninger:
Langes Gård 10
4200 Slagelse
anfro@slagelse.dk

Tilsynsperioden:2011/12

Fra dato til dato: 3. maj 2011 – 8. maj 2012

B. Helhedsindtryk af undervisningen:

Vurderinger:
Side2/3

Tilsynets formål er at observere, hvorvidt undervisningen på Magleby Skolecenter lever op til de krav, der almindeligvis stilles til undervisningen i folkeskolen.
Vi overværede undervisning, hvor eleverne arbejdede selvstændigt og målrettet med opgaver, der var tilpasset den enkeltes faglige niveau.
Eleverne var delt op i mindre grupper eller arbejdede enkeltvis med mulighed for støtte i forhold 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. Vi blev endvidere præsenteret for en film,
som eleverne havde produceret under deres tur til St. Vincent.
Der er udarbejdet omfattende elevplaner for alle elever, der omfatter personlige, faglige og sociale mål.

Hvilke styrkeområder er der i forbindelse med undervisningsdelen?:
Udstrakt grad af elev- og undervisningsdifferentiering
Lærerengagement, der fastholder og motiverer den enkelte elev for
at nå sit mål med undervisningen
Opdeling hold
Et lille og overskueligt undervisningsmiljø, hvor alle elever inkluderes.
Alsidige undervisningsmiljøer
De omfattende elevplaner, som samtidig fungerer som elevernes logbog

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

Forslag til ændringer i forbindelse med undervisningen på dagbehandlingstilbuddet, opholdsstedet eller døgninstitutionen:

Intet at tilføje
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C. Stillede krav til undervisningen på dagbehandlingstilbuddet, opholdsstedet eller døgninstitutionen:

Intet at tilføje

D. Rådgivning og vejledning:
Drøftelse af indhold og metoder i forhold til udvikling af skolens undervisningsmiljøvurdering.
Drøftelse af yderligere inddragelse af bevægelsesformer i undervisningen – evt. kontakt til Gerlev idrætshøjskole

E. Aftaler mellem tilsynsmyndigheden og institution:

PPR leder inviteres til besøg på skolen
Magleby Skolecenter arbejde med på at implementere LP-modellen

Dato:

Tilsynsførendes underskrift:

Tilsynsførendes underskrift:

