Tilsyn med
Tilsynet er gennemført med baggrund i nedenstående lovgivning og
vejledning:
Folkeskoleloven
Bekendtgørelser om specialundervisning
Overenskomsten med Odsherred Kommune
Tilsynet med specialundervisning til børn og unge på interne skoler fra
Undervisningsministeriet:
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKE
wiQjY6fufXPAhUBAxoKHXzcCMUQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uvm.dk%2F%2Fmedia%2FUVM%2FFiler%2FUdd%2FFolke%2FPDF15%2FDec%2F151218Tilsynspraksis.ashx&usg=AFQjCNEbiWWOiYBttkyD5xt1YfKii1xItw&bvm=bv.1365935
72,d.d2s
Afsnit 1: Generelle oplysninger om skolen

A. Navn på skole/institution og skolekode
Bakkegården, Annebergparken 45, 4500 Nyk.sj
Skolekode:
B. Tilsynsførende, navn og myndighed:

C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning:

Birgitte Thielsen
Skolekonsulent

Bakkegården har egen psykolog

Fagcenter for Dagtilbud og uddannelse
Odsherred Kommune
D. Institutionsbeskrivelse (herunder elevtal, fordeling på klassetrin,
egne/eksterne elever…)
Bakkegården interne skole yder undervisning primært til de af Bakkegårdens unge,
som er i den undervisningspligtige alder. Her ud over ydes undervisningstilbud til de
af Bakkegårdens unge, som er ud over den undervisningspligtige alder, når skolens
rammer og ressourcer åbner mulighed herfor.
E. Samarbejdsrelationer (tilknyttet skole, lærersamarbejde, skolebibliotek,
adgang til faglokaler m.v.)
Kriminalforsorgen
Psykiatrien – unge og voksne
Psykiatrisk konsulent (ekstern)
Retssystemet – dommere, forsvarere, Statsadvokaturet, politi / anklagemyndighed
De tidligere skoler, hvor de unge har været tilknyttet

De unges sagsbehandlere i deres handlekommune, kontaktpersoner og pårørende.
Formaliseret samarbejde med Odsherred Kommunes Socialafdeling, Jobcentret og
Pædagogisk-psykologisk Rådgivning i Odsherred Kommune.
Nordskolen, Grundtvigsvej om aflæggelse af fsa og brug af fysik/kemi lokaler
Lokale specialundervisningstilbud, STU-udbydere mv.

F. Overenskomst og budget vedrørende undervisning
Iflg undervisningsoverenskomsten mellem Odsherred Kommune og Region Sjælland
har Region Sjælland det fulde økonomiske ansvar, hvorfor tilsynet ikke har omfattet
dette felt.

Budget til skoledelen: se ovenstående
Løn:
Materialer:
Afsnit 2: Personale og undervisning
Undervisernes uddannelse og dimissionsår, herunder en beskrivelse af eventuel
særlig kursusvirksomhed eller relevante erfaringer (evt. vedhæftet personaleliste
med relevante oplysninger).
Alle 4 lærere er iflg skoleleder John Kongsgart læreruddannede, en lærer er desuden
vejlederuddannet og en lærer har efteruddannelse i specialpædagogik.
Lederens navn og funktion samt uddannelse og kvalifikationer:
John Kongsgart
Skoleleder
Læreruddannet
Diplom i ”Offentlig ledelse”

B. Beskrivelse af undervisning generelt:
Undervisningen er tilrettelagt som enkeltmandsundervisning og differentieret ud fra
den enkelte elevs faglige standpunkt, behov og motivation. Dette synes relevant
elevgruppens profil taget i betragtning – ikke mindst elevernes skoleerfaringer og
behov for positionering, såfremt flere elever undervises sammen. Eleverne skal ved
denne organisering ikke dække over faglige ”huller”etc.
Skoleleder oplyser, at der sættes såvel faglige som sociale/adfærdsmæssige mål for
den enkelte elev ved skolestart

Forefindes individuelle undervisningsplaner indeholdende
undervisningstid og forløb?
Forefindes uddannelsesplaner?

Ja
X
Ja:
X

Nej:

Nej:

Hvilke fag undervises der i?
Der undervises i hovedfagene dansk, matematik og engelsk. De øvrige af folkeskolens
fag indgår i tværfaglige forløb – fx samfundsfag og historie. Visse fag udgår af skolens
undervisning ifht skolens profil – fx er der fravær af faget idræt.
Års- og undervisningsplaner og opfyldelse af krav vedr. timetal etc:
Tilsynet har gennemgået undervisningsplaner for fagene dansk, matematik og
engelsk på 9. klassetrin og fundet disse dækkende. Faget historie, som er et fag med
minimums timetal, fremgår ikke direkte af undervisningsplanerne, som nævnt
ovenfor. Efter dialog med skolelederen vurderer tilsynet, at faget historie opfyldes i
grundfagene – i det omfang den enkelte elev er motiveret herfor, idet der – som det
også er anført i kontrakten – tages udgangspunkt i den enkelte elevs særlige behov.
De timeløse fag opfyldes i den øvrige undervisning.

Dispensationer eller fravigelser, herunder elevers fritagelser for fag?
Tilsynet har været i dialog med skoleleder om dette punkt.
Iflg bekendtgørelsen vedr folkeskolens specialundervisning kap. 4 skal fritagelser for
fag ske med forældrenes samtykke. Disse fritagelser skal skolen have formaliseret i
samarbejde med hjemskolen og anbringende kommune.
Evt. undervisning gennemført på lokalskolen
Fysik/kemi for enkeltelever på Nordskolen, Grundtvigsvej

Beskrivelse af undervisningsmidler og materialer, herunder IT-udstyr.
Der er på Bakkegården interne skole individuelle undervisningsrum, som fungerer
som de enkelte læreres lokale, hvor eleverne kommer til. Undervisningsrummene er
velassorterede med bogmaterialer, smartboard og computer.
Desuden der værksteder på skolen til træsløjd, metalsløjd, multimedie rum og
musiklokale.

Nationale tests
Der er ikke pt indskrevet elever, der skal aflægge nationale tests.
Se yderligere vejledning: https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laeringog-laeringsmiljoe/Specialundervisning/Test-og-proever

Magtanvendelse i forbindelse med undervisningen:
Tilsynet konstaterer i dialog med skoleleder, at der ikke er sket fysiske
magtanvendelser på skolen i den forløbne periode.

Undervisningsmiljøvurdering

Afgangsprøver
Aflæggelse af fsa vurderes individuelt og i samråd med elevens hjemskole.
Hvordan registreres og iagttages elevernes individuelle, faglige og sociale
udvikling herunder brug af elevplaner
Der arbejdes med observationer og dialog med den enkelte, hvilket fremstår
hensigtsmæssigt i forhold til egentlig testning og elevernes tidligere skoleerfaring.
Hvordan varetages UU-vejledningen
Af egen efteruddannet lærer og i samarbejde med hjemskolens UU-vejleder.

Rammer for skole-hjem samarbejdet
Tilsynet gennemser eksempler på statusrapporter, som også sendes til
hjemkommunen.

Hvilken undervisning har den tilsynsførende overværet og vurderes
helhedsindtrykket at stå mål med folkeskolens undervisning
Multimedieværksted med Aske
Sølvværksted med eleverne Haddie og William
Danskundervisning med Haddie og William
Den overværede undervisning vurderes at stå mål med folkeskolens undervisning.

Afsnit 3: Tilsynet
Tilsynsperiode: jan-marts 2017
B. Helhedsindtryk
Vurderinger: Bakkegården intern skole laver et velbegrundet og professionelt,
pædagogisk og undervisningsmæssigt arbejde med de anbragte unge. Der arbejdes
med individuelle undervisningsplaner. Der kan ikke, under de rammer undervisningen
må foregå, arbejdes med det fulde indhold af folkeskolereformen, men der arbejdes
praktisk/musisk under de mulige rammer. Dermed vurderer tilsynet, at
undervisningen varetages i overensstemmelse med gældende lovgivning og under de
givne omstændigheder står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Forslag til ændringer for undervisningsstedet:
Arbejde med læringsmål i undervisningen og for de enkelte undervisningsaktiviteter
vil evt kunne understøtte elevernes læring. Dette med afsæt i forskningsrapport fra
sfi: http://www.sfi.dk/publikationer/skolerettede-indsatser-for-elever-med-svagsociooekonomisk-baggrund-3067/
hvor det fremgå at monitorering er understøttende for læring hos elever med svag
socioøkonomisk baggrund.
Brugen af elevens elevplan fra hjemskolen kan evt. udvikles
C. Stillede krav til skoletilbuddet:
Indhente skriftlige fritagelser for fag og forældresamtykke hertil – se ovenfor

D. Rådgivning og vejledning:
Hent evt inspiration hos specialklasserækken på Sydskolen, Vig.

E. Aftaler mellem tilsynsmyndighed og skoletilbuddet

Dato:

Tilsynsførendes underskrift:

