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TILSYNSERKLÆRING 2019/2020
HELDAGSSKOLEN BRÅBY
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Notat udarbejdet af:
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KIRKEVEJ 18A

4690 HASLEV
SKOLEKODE: 313011
GRUNDLAG

Center for Børn & Undervisning fører tilsyn på de interne skoler i Faxe Kommune. Forhold vedrørende den
enkelte elev varetages af anden konsulent i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.
Tilsynet i skoleåret 2019/2020 er foregået i henhold til folkeskoleloven og ’Bekendtgørelse nr. 702 af 23.06.2014
om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og
anbringelsessteder’.
Tilsynet skal sikre, at undervisningen lever op til undervisningsoverenskomsten og omfatter den fulde
fagrække samt at timetalsplanen opfylder de i folkeskoleloven fastsatte krav under undervisningens
varighed.
Tilsynet er foretaget af Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn & Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev,
mail fihob@faxekommune.dk, tlf. 5620 3934.
Tilsynsbesøgene er foretaget:


1. oktober 2019 på afdeling Svalebæk



2. oktober 2019 på afdeling Karise



10. december 2019 på afdeling Svalebæk

Desuden er foretaget 2 ordinære tilsyn i april 2020. Disse har pga. corona haft en anden karakter end den
sædvanlige, og har dels været anmeldt og dels foregået efter ’walk through’-metoden.
Tilsynene gennemførtes ved en samtale med skolens ledelse og medarbejdere, ved overværelse af
undervisningen, samt ved at studere skolens hjemmeside.

KONKLUSION
Det er tilsynets vurdering, at skolens fysiske rammer er gode, velholdte og velegnede til at sætte rammen om
et godt læringsmiljø.
Ved besøg i klasserne oplevedes i lighed med tidligere tilsyn et fint miljøterapeutisk arbejde med tydelige
planer og gode overvejelser for arbejdet med skolens målgruppe af elever.
Lærerne udarbejder gode statusrapporter/handleplaner for de enkelte elever, både i forhold til fagene og i
forhold til ’socialt standpunkt’.
Det er tilsynets vurdering, at Heldagsskolen Bråby er et godt tilbud for skolens målgruppe af elever, der har
behov for både et undervisningstilbud og et behandlingstilbud.

Den 24. august 2020

Finn Sonne Holm
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