Børne- og Kulturforvaltningen
Rådhus Alle, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 62 95
E-mail: heroaa@gladsaxe.dk

5. december 2011

Atheneskolen
Rosenkæret 22b
2860 Søborg
Skolekode: 159040

Til skoleleder Lea Ørsted
Tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse
Undertegnede tilsynsførende, Helle Rosenfeldt Aaberg og Knud Skov, begge ansat som skolekonsulenter i
Børne- og Kulturforvaltningen, Gladsaxe Kommune, har været på tilsynsbesøg på skolen mandag den 28.
november 2011. Tilsynet er udført i henhold til LBK nr. 705 af 03/07/2009, § 9a om friskoler og private
grundskoler, hvoraf det fremgår, at der skal føres tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. Tilsynet skal endvidere vurdere, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra
en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Foruden besøget på skolen har tilsynet omfattet:


en gennemgang af elevernes standpunkter og karakterer ved afgangsprøverne



en gennemgang af udvalgte års- og aktivitetsplaner



besøg på skolens hjemmeside



samtaler med skolens ledelse og lærere.

Standpunkter
Elevernes standpunkt og karakterer ved folkeskolens afgangsprøve ligger højt, og giver således ikke anledning til bemærkninger.

Årsplaner
Skolen følger " Undervisningsministeriets Fælles Mål" i fagene dansk, engelsk, matematik, natur/teknik, fysik/ kemi og geografi. De meget kortfattede årsplaner beskriver typisk de forskellige fag og de anvendte materialer, indhold og emner i undervisningen samt de anvendte arbejdsmetoder og arbejdsformer. Vi vurderer, at de anvendte undervisningsmaterialer er af passende standart.

Tilsynsbesøg
På vort tilsynsbesøg den 28. november 2011 fulgte vi undervisningen i følgende fag og klasser:
Helle Rosenfeldt Aaberg

Knud Skov

Dansk – 5.
Mette Christiansen

Fysik/kemi – 7.
Christian Bjerre Christensen

Dansk – 8.
Tine Winther Nissen

Fysik/kemi – 7.
Christian Bjerre Christensen

Engelsk 7.
Helle Brejnholt Neiendam

Tysk - Ugler
Dora Balic Zunic
Geografi 9.
Søren Skriver Tillisch

Musik – 6.
Helle Brejnholt Neiendam

Matematik – 8.
Thomas Wilhjelm

Historie – 5.
Tine Winther Nissen

Matematik – 8.
Thomas Wilhjelm

Vi bemærkede, at en lærer og mange elever kom for sent til første lektion. I løbet af dagen var vi i dialog
med flere af skolens lærere. Sammen med skolens ledelse drøftede vi efterfølgende undervisningen og
skolens arbejde med årsplaner, samt tiltag omkring sunde kostvaner og de mange der møder for sent.

Undervisningssproget
Vi konstaterede at undervisningssproget er dansk.

Skoles miljø
Miljøet på skolen har rum for børn med særlige forudsætninger og giver mulighed for at den enkelte elev
kan være i fokus. Eleverne virker generelt trygge, og mange er dybt engagerede i faglige udfordringer og
dialoger om specifikke emner. Vi vurderer, at skolen overholder kravet i lovens § 1, stk. 2, 4. pkt., om at
forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem
kønnene.

Sammenfattende vurdering
Vi vurderer, at Atheneskolens samlede undervisningstilbud, ud fra en helhedsvurdering står mål med,
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, under hensyntagen til, at skolens særlige profil adskiller sig
markant fra en typisk folkeskole.
Med venlig hilsen

________________________________
Helle Rosenfeldt Aaberg
Skolekonsulent

_________________________
Knud Skov
Skolekonsulent
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