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Tilsynserklæringen er udarbejdet at Hanne Bayer. Jeg er valgt som ekstern tilsynsførende og er
uddannet lærer samt cand.pæd.pæd.psyk. Jeg er ansat i Københavns Kommune, Børne- og
Ungeforvaltningen.
Grundlag for tilsynserklæringen
 Skriftlige redegørelser fra skolen:
 Halvårsplaner i dansk, engelsk og matematik for indskoling, mellemtrin og udskoling.
 Orientering om ugens aktiviteter mm. Fredagssedlen
 Jævnlig orientering på Hørsholm Lille Skoles hjemmeside
 Vedtægt for Hørsholm Lille Skole samt relevant lovstof
 Samtaler med skoleledelsen, lærere og elever
 Besøg på skolen i indskoling, på mellemtrin og i udskoling samt deltagelse i morgenmøder
Tilsynet omfatter fagene fortrinsvis; dansk, engelsk og matematik. På baggrund af tilsynsbesøg og
ovennævnte materialer, vurderer jeg, at undervisningen er tidssvarende og, at det sandsynliggøres at den
faglige progression lever op til Folkeskolens trin, del- og slutmål.
De anvendte undervisningsmaterialer er ligeledes tidssvarende og rummer mulighed for
undervisningsdifferentiering. Der er udarbejdet en IT strategi for skolen, der implementeres løbende.
Der anvendes et varieret udvalg af anerkendte undervisningsmetoder, og eleverne mødes på deres
individuelle faglige niveau. Indskolingen og mellemtrinnet har teamtimer, der dækker fagene natur og
teknik, historie, og kreative fag. Skolens fysiske rammer udnyttes til at understøtte varierede
samarbejdsformer.
Undervisningssproget er dansk, og det vurderes, at Hørsholm Lille Skole lever op til lovkravet om at
udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et samfund, der hviler på frihed og
folkestyre og, at den enkelte elev har medbestemmelse i skolens daglige virke. Dette arbejde
understøttes i klassens time, hvor der bl.a. er fokus på skolens antibmobbe politik samt viden om
omverden både lokalt og globalt.
Forsøget med ændringen af strukturen på morgenmøderne er evalueret og disse afholdes nu igen for hele
skolen, hver morgen med morgensang og kollektive beskeder. Klasserne leder morgenmøderne på skift.
Forældrene er velkomne.
Det er min oplevelse, at dagligdagen på skolen præges af en anerkendende dialog mellem elever, lærere,
ledelse og forældre. Eleverne er trygge, aktive og meddelsomme. Det har som sædvanligt været en
fornøjelse at besøge de enkelte klasser, og jeg er blevet modtaget positivt i alle sammenhæng. Dette er
min sidste tilsynsrapport, da jeg har fået ledelsesansvar og derfor har svært ved at finde tid til at udføre
tilsynet. Jeg ønsker skolen al mulig god vind – det har I fortjent.
Med venlig hilsen
Hanne Bayer

