Tilsynserklæring for Høng Privatskole april 2017.
Skolekode: 319 007
Jeg er af forældrekredsen på Høng Privatskole i april 2015 genvalgt til at føre tilsyn med skolen fra august
2015 og to skoleår frem: 15/16 og 16/17. Jeg er læreruddannet, har en Diplomuddannelse i skoleledelse og
arbejder som afdelingsleder på en kombineret privat- og efterskole. Listen hvoraf det fremgå at jeg er
certificeret, findes på: www.fordelingssekretariatet.dk . Indeværende skoleår er mit femte som
tilsynsførende på Høng Privatskole. Med lovændringen af januar 2017 vil jeg maksimalt kunne vælges for
endnu ét skoleår 17/18.
Tilsynet udføres i henhold til:
”Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.” LBK nr. 1075 af 8/07/2016 §9, og BEK nr. 7
af 03/01/2017.
Jeg har aflagt skolen 2 besøg i skoleåret 2016/17:
 Onsdag d. 23/11 2016
 Onsdag d. 22/3 2017
Jeg har talt med medarbejderne om hvilke pædagogiske, organisatorisk og ledelsesmæssige opgaver skolen
står med i øjeblikket.
Jeg har konstateret at undervisningssproget er dansk i alle andre fag end tysk og engelsk.
Det følgende er en liste over hvad jeg har overværet og særligt bemærket:
 5.kl. dansk. Frilæsning; én elev går klassen rundt og der læses højt for hende på skift. Ligeså går
læreren rundt. Der er fin ro i klassen, der læses meget forskelligt niveau fra tegneserier til romaner.
Der føres læselog. Snak om sammensatte ord, regler.
 7. kl. matematik. Regn selv skriftligt. Algebra og ligninger. Fin arbejdsro. Fint fokus.
 Morgensamling i skønt nyt lokale. Sang og eventyr. Der var ro under eventyret og eleverne sang
godt med.
 2.kl. engelsk Skriftligt vedr. is/ are. Dyrenavne. Søde elever.
 7.kl. dansk. De arbejder skriftligt i systemet: Stavevejen. Læreren taler med eleverne udenfor døren
om deres seneste stil. De er gode til at arbejde koncentret selv.
 3.kl. matematik. Tabelsange, bomleg, håndbold med gangespørgsmål. Gangeøvelser på løsark.
 Lektiecafe. Nogen laver lektier, andre læser højt for læreren og andre sidder og hygger sammen
med spil.
 Morgensamling hele skolen. 2 sange en lærer fortæller om hvordan vi alle er lavet af stjernestøv.
 Fortælletime 3+4.kl. Klasserne ser en lille tegnefilm om demokrati. Læreren fortæller i samtaleform
om grundloven, kongen, kirken og adelen. Derefter laver klasserne plancher om demokrati.
 Fysik 8.kl. Tavle gennemgang om kernefysik, Isotopkort forklares. Engagerede elever.
 Engelsk 2.kl. Der arbejdes med i IT-lokalet med engelskfaget.dk
 Tysk 9.kl. Klassen ser en række tyske reklamefilm. I grupper analyserer de filmene. Senere skal de
lave deres egne reklamefilm.
 Biologi 9.kl. Eleverne har hjemme læst en artikel om grundvandsforurening. Den gennemgås i
klassen. Eleverne er aktive og gode til diskussion.
 Madkundskab halv 6.kl. Klassen lavede denne dag pastasalat med basilikumpesto. Friske og dygtige
elever.
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Overordnet betragtet mener jeg:


at de undervisningsmaterialer, herunder bøger og it-baserede undervisningsmidler, som anvendes
på Høng Privatskole er tidssvarende og alsidige.



at elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk er godt.



at Høng Privatskole i sine vedtægter og i hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund
som det danske med frihed og folkestyre.



at Høng Privatskole udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende
friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Det er min helhedsvurdering, at Høng Privatskole er en god skole hvis samlede undervisningstilbud fuldt ud
står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.
Tølløse d 19/4 2017
Med venlig hilsen

Carsten Overbeck
Agervej 1
Gl. Tølløse
4340 Tølløse
Mail: carsten.overbeck@gmail.com

