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Jeg har som skolens tilsynsførende besøgt Børnenes Akademi den 4.3 2018. På dette besøg
observerede jeg undervisningen i nedenstående fag, talt med flere elever og lærere, ligesom jeg
havde et afsluttende møde med den nyansatte skoleleder.
Der hersker en afslappet og tryg stemning på skolen. Eleverne virker glade og trygge og i trivsel.
Alle de ansatte har en meget rolig og anerkendende tilgang til eleverne og undervisningen, og i
lektionerne undervises der på et passende niveau ift. de respektive klassegrupper, selvom der kan
ligge en udfordring i aldersspredningen og niveauer i klassegrupperne.
Skolen er inddelt i 3 grupper. Elevtallet er pt. 28 elever. Jeg startede med at overvære skolens
morgensamling, hvor alle skolens elever var samlet. Det skaber en god og rolig morgen og en
fællesskabsfølelse for alle deltagere. Efter 15 minutter gik eleverne ud i deres klasser, og
undervisningen startede.
I 1. lektion var jeg på besøg hos yngstegruppen. Eleverne startede med 15 minutters læsetid.
Læreren satte en smiley på tavlen ud fra hver elevs navn, for dem der havde fundet sin bog frem.
Herefter havde eleverne 15 minutters skrivetid i deres egen skrivebog. Dernæst skifter eleverne
lokale og leger ”skibet er ladet med” sammen med læreren, hvor de øvede ordklasser. Læreren
flytter fysisk cirklen ved skiftet til en ny leg/øvelse for at fastholde eleverne og holde dem til ilden.
Det virker godt. Kommunikationen er generelt meget klar og anerkendende.
I næste lektion var jeg på besøg hos storegruppen, hvor jeg overværede faget engelsk. Læreren
gennemgår ental og flertal og eleverne går i gang med opgaven omhandlende samme emne,
hvorefter læreren gennemgår opgaven med eleverne. Timen slutter af med lytning til en engelsk
lydfil. Igen en meget rolig og rar stemning mellem lærer og elever.
I matematik i 0. klasse lyttede vi til historie om trolde, og læreren stillede eleverne regneopgaver
undervejs med udgangspunkt i den oplæste historie. Eleverne satte sig herefter ud og arbejdede
selv med deres matematikbog. Slutteligt lavede eleverne en fællesopgave med læreren, hvor de
skulle lægge forskellige værdier af pokerjetoner sammen.
Slutteligt overværede jeg hjemkundskab med storegruppen. Menuen stod på frikadeller og
kartofler, som jeg desværre ikke nåede at få med, inden mit besøg var afsluttet. Til trods for at
lokalet ikke er bygget som et reelt skolekøkken, er det godt at se, at skolen prioriterer et fag som
dette, selvom rammerne måske ikke er optimale.
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Det vurderes efter mine besøg, at:
- skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.
- at undervisningssproget foregår på dansk.
- at undervisningen er med til at udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres
kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder
ligestilling mellem kønnene.
- det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet er fint, ligesom det
vurderes, at elevernes standpunkt i fagene er passende.
- efter mine observationer og mine snakke med ledelse, lærere og elever kan jeg bekræfte, at det
samlede undervisningstilbud på Børnenes Akademi står mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen.
Det kræves ligeledes oplyst, om skolen modtager donationer for over 20.000 kr. Skolen har siden
sidste tilsynsbesøg modtaget samlet dkkr. 26.400 til indkøb af naturvogne. Henholdsvis 12.000 kr.
fra Officelab Kirstinelund samt 14.400 kr. fra Friluftsrådet.
Da jeg er flyttet til København er dette mit sidste år som tilsynsførende på Børnenes akademi. Jeg
takker for de sidste 3 år og ønsker skolen al mulig held og lykke fremover.
Tilsynsførende Lars Elmøe
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