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Tilsynsførende Rasmus Ladefoged har været på tilsynsbesøg 28. oktober 2016, 23. november 2016 og
17.marts 2017.
Da skolen er og har været en international skole siden 2007, har den særskilt tilladelse fra
undervisningsministeriet til at undervisning foregår på engelsk. Dette gælder dog ikke faget dansk.
På tilsynsbesøget d. 28. oktober 2016 deltog jeg i skolens Diwali‐fest. Desuden blev der lagt plan for årets
tilsyn og gennemgået en intern evaluering af skolens undervisning og elevernes trivsel.
På tilsynsbesøget d. 23. november 2016 fulgte jeg undervisningen i følgende fag: Morgensamling (hele
skolen), dansk KS1 (indskoling), dansk KS3 (mellemtrin) og science KS4 (udskoling).
På tilsynsbesøget d. 17. marts 2017 fulgte jeg undervisningen i følgende fag: Morgensamling (hele skolen),
matematik KS4 (udskoling), engelsk KS1 upper (indskoling), engelsk KS2 upper (indskoling) og KS3 upper
(mellemtrin).
Diwali‐festen var en god oplevelse. Mange forældre deltog, og børnene var frie og selvsikre i deres
optrædener. Børnene havde taget meget ansvar og havde stor mulighed for at forme deres optrædener
efter eget valg. Gennemgangen af den interne evaluering viste ligeledes stor tryghed og gensidig respekt
lærere og elever imellem.
Undervisning består af formidling fra læreren, samtaler på klassen og individuelt arbejde på klassen. IT er
integreret i undervisning. Bl.a. arbejdes der med programmering allerede i indskolingen. Der er en god
respekt for læreren, der bl.a. er baseret på god faglig viden. I enkelte sammenhænge anvendes
gruppearbejde.
Undervisningsmaterialet var/er hovedsageligt bygget op ud fra Cambridge Standarden. Der arbejdes godt
og koncentreret under alle besøg, og der tages hensyn til både svage og stærke elever. Relativt lave
klassekvotienter sikrer at alle bliver set og hørt.
Eleverne har mulighed for at komme til orde under morgensamlingen, i klasserne og gennem deres elevråd.
Skolen er vokset meget gennem de sidste år, og der begynder at knibe med pladsen i de nuværende
rammer, men alle klasserum er forsat veludstyrede og fungerer fint som undervisningslokaler. Der arbejdes
på at finde nye rammer for skolen.
Elevernes standpunkt i fagene dansk, engelsk og matematik står ud fra min vurdering mål med, hvad der
kan forventes på de pågældende klassetrin. Der er kommet en del flere danske elever til, og de har en
udfordring i at følge undervisningen på engelsk i den første periode. Lærerne er dog særligt opmærksomme
på det, og det går hurtigt med at lære undervisningssprog og ‐form.
Jeg vurderer, at skolens samlede undervisnings tilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen.
Ligeledes vurderer jeg, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
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