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Roskilde 26. maj 2016 

Tilsynserklæring for skoleåret 2015-2016 

Bogø Kostskole  
Bogø Hovedgade 57 
4793 Bogø By 
Skolekode: 365008 
 

Tilsynsførende:  
Annette Carlsson,  
valgt af forældrekredsen på Bogø Kostskole for 4 år fra skoleåret 2013-2014. 
 
Baggrund: 
Jeg har været lærer i Gundsø Kommune fra 1976-1997, derefter var jeg viceskoleleder i 
Ballerup Kommune fra 1997-2001, og endelig har jeg været skoleleder på Trekronerskolen i 
Roskilde fra 2001-2013. I nov. 2012 blev jeg certificeret af Undervisningsministeriet (jf. BK nr.  
619 af 9/06/2010) til at føre tilsyn ved de frie grundskoler og 3. dec. 2016 blev jeg 

gencertificeret ved et kursus afholdt af Danmarks Privatskoleforening.  

Lovgrundlag: 
(Lovbekendtgørelse om friskoler og private grundskoler m.v. Nr.  1135 af 7. dec. 2001) 
 
Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige 
virksomhed (jf. § 9a). Forældrekredsen kan træffe beslutning om at selvevaluere eller at 
vælge en eller flere tilsynsførende til at varetage tilsynet. 
Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. 

Tilsynet skal vurdere: 
 Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk (§ 9 a, stk. 1) 

 
 Elevernes standpunkt i historie, såfremt skolen ikke fører til prøve i historie 

 
 Hvorvidt eleverne får en undervisning, der ud fra en helhedsvurdering står mål med, 

hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen 
 

 Hvorvidt skolen efter deres formål og i hele deres virke forbereder eleverne til at leve i 
et samfund som det danske med frihed og folkestyre (§ 1, stk. 2, 2. pkt.) 

 
 At undervisningssproget er dansk (§ 2, stk. 3, 1. pkt.) 
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Tilsynets omfang og mine besøg på skolen: 
 Mandag d. 5. Oktober 2015. Dagen begyndte med et møde med forstander Jørn 

Søllingvrå og viceinspektør Preben Olesen, hvor jeg fik generel orientering om status 
på skolen. Overordnet var ”ingen nye skibe sat i søen”, men Jørn afslørede, at han 
havde indgivet sin opsigelse for at gå på pension i slutningen af skoleåret, og at skolen 
til foråret ville få ny forstander. Dette vil medføre en lidt ændret ledelsesstruktur med 
én forstander for skole, kostskole og efterskole samt 3 viceforstandere, én for hver 
afdeling.  Jeg blev desuden orienteret om den aktuelle lærerbesætning og den 
udfordring ledelsen havde haft i forbindelse med at skolens tysklærer gik på pension. 
Resten af dagen overværede jeg undervisningen i udskolingen.  
 

 Jeg var i følgende klasser og fag: 
8. klasse engelsk, hvor eleverne bl.a. blev præsenteret for en spændende model for 
selvevaluering, 9. klasse matematik, 9. klasse historie med teamet ”Danmark i krig”,    
9. klasse dansk om ”Den eventyrlige historie” og genregennemgang og 5. klasse 
tværfagligt arbejde med Gunløgs Ormstunge. 5. årgang , som gennem længere tid 
havde arbejdet med sagaer og læst Gunløg Ormstunge,  havde på baggrund af 
personkarakteristikkerne skrevet manuskript til et stykke, som de nu var ved at øve 
på.  

 
 Tirsdag d. 8. marts 2016. På dagens første møde med Jørn Søllingvrå og Preben 

Olesen deltog nu også skolens nye og nytiltrådte forstander Tinella Lykke Svarrer. 
Efter en kort gensidig præsentation og overblik over den ændrede ledelsesstruktur, fik 
jeg aktuel orientering om bl.a. skolens internationale samarbejde som indebar, at en 8. 
klasse var på udvekslingsrejse i Holland, men den anden 8. klasse havde besøg af 
elever fra Holland. Herefter overværede jeg undervisningen på 5.-8. klassetrin.  
 

 Jeg var i følgende klasser og fag: 
7. klasse matematik, 6. klasse dansk  med bl.a. fremlæggelse af spændende avisartikler 
som eleverne havde skrevet på baggrund af klassens besøg på CELF (Center for 
erhvervsrettede uddannelser for Lolland Falster) , 7. klasse engelsk hvor temaet var 
”Sydafrika og Nelson Mandela”, 5. klasse tysk med påskebegreber og 8. klasse som 
arbejdede tværfagligt om ”At bygge broer” med elever fra Holland.   

Mål og evalueringer  
Bogø Kostskole har (jf. § 1 a) valgt at følge de forenklede Fælles Mål som gælder for 
undervisning i folkeskolen. Dette fremgår af skolens hjemmeside samt  i de af fagenes 
undervisningsplaner/årsplaner, som jeg har set. Hvert år har jeg ved besøgene i 
undervisningen konstateret,  at skolen følger disse mål og planer og leverer en undervisning 
af høj kvalitet. Eleverne går til afgangsprøve og på skolens hjemmeside er de opnåede 
karakterer tilgængelige.  Derudover har skolen et par testlærere, der sammen med klassens 
faglærere er ansvarlige for, at der på alle årgange tages en række anerkendte test i dansk og 
matematik ligesom man i år har valgt at bruge den nye ordblindetest, som UVM har fåret 
udarbejdet.  
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Skolereformen og ny lærerarbejdstidsaftale  
Da Bogø Kostskole er en friskole, er man ikke forpligtet til at arbejde efter Folkeskolelovens 
vilkår,  men skolen lægger sig imidlertid på mange måder tæt op ad dem. Som følge af 
skolereformen valgte skolen således at leve op til det øgede timetal samt at indføre engelsk fra 
1. kl. og tysk fra 5. kl.  
På lærerområdet valgte man det første år at indføre et registreringsskema, som lærerne kan 
registrere deres timer på. Denne registrering foregår stadig og selvom der ikke er tale om fuld 
tilstedeværelsespligt bliver de 16 lærerarbejdspladser i ”Loungen”  flittigt brugt.  

Inklusion  
I forbindelse med mine besøg og gennem samtaler med lærere og elever oplever jeg fortsat en 
skole, der i stort omfang tager hensyn til elevernes individuelle ressourcer og behov, både 
hvad angår organiseringen af undervisningen og anvendelse af undervisningsmidler og –
metoder.  Der er i time/fagfordelingen i år lagt yderligere timer til på hver årgang i 
inklusionsprojektet i overbygningen. Inklusionsprojektet, der går ud på at et team af lærere 
har fået tildelt ekstra ressourcer/timer, så der er 3 lærere på 2 klasser til gavn for elever med 
særlige behov, vægtes altså stadig højt , og skolen kan profitere af  den viden og ekspertise, 
som en gruppe lærere har opnået på efteruddannelsen i linjefaget specialpædagogik.  

 
Undervisningsmateriale.  

Bogø Kostskole anvender et både tidssvarende og varieret undervisningsmateriale, såvel i 
form af lærebogssystemer som forskellige digitale læringsportaler ( feks CLIO), der bliver 
flittigt brug. Jeg har i alle fag og klasser, som jeg har besøgt, orienteret mig i disse systemer og 
kan konstatere, at de på enhver måde både fagligt og pædagogisk lever op til kravene i de 
forenklede Fælles Mål.  
Alle elever på mellemtrin og i overbygningen arbejder med pc’er. Det forventes, at eleverne på 
BK har egne pc’er og kun i særlige tilfælde stilles det til rådighed af skolen. Alle lokaler er 
indrettede med digitale tavler, som de fleste lærere baserer deres undervisning på, og i et 
væghængt aflåst skab er der er en lærer-pc, som er forbundet med den digitale tavle og bliver 
flittigt brugt. 

Forberedelse til et samfund med frihed og folkestyre. 
Der er i høj grad tale om et skøn, når det skal vurderes, om skolen forbereder eleverne til at 
leve i et samfund med frihed og folkestyre. Jeg har valgt at fokusere på 5 hovedområder 
indenfor skolens samlede undervisning i min vurdering af, om skolen opfylder kravet: 

1. Skolens formulerede og udtrykte grundholdning: 
Skolen har på hjemmesiden fremlagt sit værdigrundlag med centrale værdier som f.eks. et 
bredt humanistisk menneskesyn samt vægt på gensidig tillid og respekt samt medansvar. 
Endvidere fokuseres på elevernes pligter og rettigheder i et demokratiske samfund. 
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2. Mål og intentioner med undervisningen: 
Det er et mål for Bogø Kostskole at  give eleverne en menneskelig og faglig ballast, og på 
hjemmesiden beskrives et udviklende læringsmiljø, som jeg har kunnet genkende fra mine 
besøg og de årsplaner jeg har fået udleveret.. 

3. Den konkrete undervisning – indholdet og læreprocessen: 
Skolen har som mål, at eleverne gennem undervisningen opnår tillid til egne muligheder, får 
en baggrund for at tage stilling og handle samt udvikler ansvarsbevidsthed, tolerance og 
samarbejdsevne. I de undervisningssituationer jeg har overværet, fremgår det tydeligt, at 
lærernes valg af såvel undervisningsemner som arbejdsmetoder og undervisningsformer 
bygger på dette mål. Jeg har set adskillige eksempler på temaer i undervisningen, som skaber 
indsigt i forskellen mellem politik, kultur og religion. I 7. kl. arbejdede man fx i marts med 
Sydafrika og Nelson Mandela. I 9. kl. var temaet Danmark i krig. Jeg overværede en saglig og 
spændende drøftelse af spørgsmålet: Er DK i dag en krigsførende nation? 

4. Resultatet, udbyttet af undervisningen 
Elevernes udbytte af undervisningen fremgår ikke kun af karakterer og testresultater, men i 
lige så høj grad af, hvordan elever kan omsætte og bruge deres viden i handlinger og 
forskellige projekter. I undervisningen har jeg på forskellig vis oplevet elever, der viser tegn 
på at have opnået kompetencer i at forholde sig kritisk, at argumentere og at vurdere. Alt 
sammen noget, der på sigt vil gøre dem i stand til at deltage aktivt i et demokratisk folkestyre. 
I år hæftede jeg mig særligt ved skolens internationale samarbejde mellem skolens 8. kl. 
elever og de elever fra Holland, som netop var på besøg i marts. Temaet var broer, og der blev  
helt sikkert bygget flere og andre slags broer, end de konkrete modeller som de blandede 
elevgrupper fremlagde, den dag jeg var på besøg. 

5. Skolens samlede virksomhed og kultur: 
Omgangstonen på Bogø Kostskole er præget af gensidig respekt, og skolens miljø afspejler 
åbenhed og oplysning. I skolens værdigrundlag er der anført, at skolen skal gøre eleverne 
fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for den europæiske kultur og andre 
kulturer. I den forbindelse kan nævnes, at skolen har et etableret internationalt samarbejde 
(jvf. Ovennævnte samarbejde med Holland) , og at der foregår fælles arrangementer og 
aktiviteter på tværs af alder og klasser, som f.eks. teaterprojekter, fællessamlinger ca. hver 3. 
uge og morgensamling og -sang i indskolingen hver dag. Eleverne lærer at deltage i 
demokratiske processer og samværsformer bl.a. gennem et formaliseret elevrådsarbejde 

Konklusion: 
Med udgangspunkt i  
 

 lovgrundlag,  
 observationer under besøgene i undervisningen på 5. – 9. klassetrin 
 møder og drøftelser med ledelse, lærere og elever  
 skolens hjemmeside samt i 
 udleverede dokumenter som f.eks. A-planen for 2015-2016 (skolens samlede 

aktivitetsplan), skolens timefordelingsplaner, dagens struktur/mødeplan, 
prøveresultater, evaluerings-/testoversigt og årsplaner for udvalgte fag  
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er det min klare vurdering, at Bogø Kostskole lever op til skolens egne beskrevne værdier og 
målsætninger og dermed har en indholdsbeskrivelse, der er retvisende i forhold til skolens 
dagligdag og den leverede undervisning. 
 
Det er ligeledes min vurdering, at skolen lever op til kravet om at tilbyde eleverne en 
undervisning, der ud fra en helhedsvurdering til fulde står mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen. 
 
På samme måde vurderer jeg, at Bogø Kostskole efter sit formål og i hele sit virke forbereder 
eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og 
styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og 
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.  
 
Endelig kan jeg konstatere, at undervisningssproget er dansk, med undtagelse naturligvis i 
sprogundervisningen. 
 
Jeg har nu for tredje år i træk mødt Bogø Kostskole som en velorganiseret og velfungerende 
skole med en dygtig ledelse og fagligt velfunderede, velforberedte og engagerede 
medarbejdere. Bogø Kostskole er en institution med stærke værdier baseret på høj faglighed 
og traditioner med rødder i lokalsamfundet omkring Bogø.  
 
Jeg møder også en skole med plads til såvel fordybelse som kreativitet, en skole i udvikling, 
som er villig til forandring, når det er nødvendigt, og som f.eks. har taget udfordringen op med 
både skolereform og ny arbejdstidsaftale for lærerne. Blandt de temaer, som jeg fremover 
glæder mig til at drøfte med skolens ledelse, skal her nævnes  
 

 årsplaner 
 lærernes arbejde med målstyret undervisning 
 elevernes læringsudbytte 

 
Det er en fornøjelse at have min gang på Bogø Kostskole og jeg er glad for hvervet som 
tilsynsførende på jeres dejlige skole, som I godt kan være stolte af. Jeg ser frem til at vende 
tilbage i skoleåret 2016-2017 til mit sidste tilsyn i min valgperiode.  
 
Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde til forstander Jørn Søllingvrå. 
Jeg ser desuden frem til samarbejdet med forstander Tinella Svarrer og viceforstander Preben 
Olesen.  
 
I efteråret vil mit fokus være på indskolingen. 
 
Roskilde den 26. maj 2016 

 
Annette Carlsson 
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