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TILSYNSERKLÆRING 2020/2021 

FONDEN FÆLLESSKOLEN 

Skovhusevej 21,  

4735 Mern 

Skolekode 280575  

 

 

GRUNDLAG 

   

Vordingborg Kommunes skoleafdeling har ansvaret for at føre tilsyn på de interne skoler i Vordingborg 

Kommune. For Fonden Fællesskolen er denne opgave for skoleåret 2020/2021 uddelegeret til ekstern 

tilsynsførende. Forhold vedrørende den enkelte elev varetages fortsat af Vordingborg Kommune.  

Tilsynet i skoleåret 2020/2021 er foregået i henhold til folkeskoleloven og ’Bekendtgørelse 

nr. 693 af 26.05.2020 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i 

dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder’. 

Tilsynet skal sikre, at undervisningen lever op til undervisningsoverenskomsten og folkeskoleloven 

generelt, herunder omfatter den fulde fagrække samt at timetalsplanen opfylder de i folkeskoleloven 

fastsatte krav under undervisningens varighed. 

Tilsynet er foretaget af ekstern konsulent Finn Sonne Holm. 

Tilsynsbesøgene er foretaget: 

• 23. februar 2021 

• 23. marts 2021 

• 25. maj 2021 

Efter hvert tilsynsbesøg er udarbejdet et referat, der er tilsendt skolens leder og Vordingborg Kommune. 

Disse referater er ikke anonymiserede og derfor ikke offentlige, men danner grundlag for denne 

endelige tilsynserklæring.  

Tilsynene gennemførtes ved en samtale med skolens ledelse og medarbejdere, ved overværelse af 

undervisningen, samt ved at studere skolens hjemmeside og skriftlige aftaler med Vordingborg 

Kommune. 

 

 

SAMMENFATNING  

 

A. Helhedsindtryk 

De fysiske rammer: Skolen har til huse i en gammel landejendom i naturskønne omgivelser og med gode 

udendørsfaciliteter. De indendørs fysiske rammer er gode og velholdte og velegnede til at sætte 

rammen for et godt læringsmiljø.  

Struktur og undervisning: Jeg overværede fint gennemført undervisning. Lærerne var velforberedte og 

havde en plan for timen, hvilke aktiviteter, der skulle arbejdes med – og hvordan timen skulle 

gennemføres.  

Nødundervisning: En stor del af skoleåret har undervisningen været gennemført jf. nødundervisnings-

bekendtgørelsen. (corona) 

 

Dato: 10. juni 2021 

Finn Sonne Holm 

Ekstern konsulent   
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Elevfravær: Skolens målgruppe af elever er alle i en sårbar situation. Mange elever har derfor både et 

højt lovligt fravær og et højt ulovligt fravær.  

Jeg har ikke mulighed for at vurdere, om fraværet i en social sammenhæng er rimeligt og forventeligt.  

Men i en undervisningsmæssig og uddannelsesmæssig sammenhæng har nogle elever et bekymrende 

højt fravær. 

Brug af mobiltelefon: De fleste elever medbringer en mobiltelefon i undervisningen. Selv om mobilen 

også benyttes til informationssøgning, oplevedes det som et meget forstyrrende element i 

undervisningen.  

Rygning: Der håndhæves ingen regler om rygning på skolen, da skolen forsøger at nedbringe antallet af 

konflikter, som eleverne er involveret i. Rygning er dog ikke tilladt på ungdomsuddannelserne, hvorfor 

det er vigtigt at eleverne allerede i grundskoletiden lærer at regulere deres rygning.  

Målgruppe: Samtalen med skolens ledelse og den undervisning, jeg overværede, gav det indtryk, at der 

arbejdes bevidst og professionelt både med skolens undervisning og den behandlingsmæssige opgave.  

Skolen/lærerne udarbejder statusrapporter for de enkelte elever. 

Helhedsindtrykket er, at Fonden Fællesskolen er et godt tilbud til skolens målgruppe af elever. 

 

B. Stillede krav til institutionen: 

Idrætsundervisning: Lærerne har ikke adgang til idrætsredskaber i den hal, som skolen pt. lejer. Dette 

sætter en kraftig begrænsning for, hvilke aktiviteter, der kan gennemføres. Denne løsning har været 

fornuftig i forhold til nødundervisnings-bekendtgørelsen og corona-restriktionerne, da de var gældende. 

Men det sætter samtidig sætter eleverne i en umulig fremtidig situation i forhold til idræt som et 

udtræks-eksamensfag.  

Ved planlægning af kommende skoleår, skal idrætsundervisningen placeres et sted, hvor lærere og 

elever har adgang til de nødvendige idrætsredskaber og -rekvisitter.  

 

C. Rådgivning og vejledning: 

Undervisningslokaler: Det anbefales, at man på skolen drøfter, hvordan undervisningslokalerne kan 

indrettes, således at oplevelsen af ’skole’ og læringsmiljø styrkes.  

Rygning: Det anbefales, at skolen overvejer, hvordan de bedst kan hjælpe eleverne med overgangen 

til ungdomsuddannelserne, hvor rygeforbuddet håndhæves.  

Brug af mobiltelefon: Det anbefales kraftigt, at der på skolen indføres regler for brug af mobiltelefon i 

undervisningen. 

 

 

KONKLUSION   

 
Min vurdering er, at skolen er veldrevet og lever op til bekendtgørelsen om specialundervisning og 

anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Det er ligeledes min 

vurdering, at undervisningstilbuddet lever op til overenskomsten fra november 2020 mellem Vordingborg 

Kommune og Fonden Fællesskolen.  

Sammenfattende er det min vurdering, at Fonden Fællesskolen er et godt tilbud for skolens målgruppe 

af elever, der har behov for både et undervisningstilbud og et behandlingstilbud. 

 

 

 

10. JUNI 2021 FINN SONNE HOLM 

Dato:   ekstern tilsynsførende 

 


