Sct. Ibs Skole
Kildegade
8700 Horsens

Den 4. december 2017

Skoleleder Dan Ingemann Jensen

Varetagelse af tilsyn med undervisningen på Sct. Ibs Skole (skolekode 615 017)
i henhold til lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2017

Efter anmodning fra skolens forældrekreds og bestyrelse har jeg i 2017 varetaget tilsyn med
undervisningen på Sct. Ibs Skole.
Tilsynet omfatter i henhold til § 9 a at føre tilsyn med:
elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
- at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen,
- at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og
folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab og
respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem
kønnene og
- at undervisningssproget er dansk
Tilsynet har i år omfattet møde med skolelederen samt overværelse af undervisning både i foråret
og i efteråret 2017. Jeg har lagt vægt på at besøge flest mulige klassetrin i fagene dansk,
matematik og engelsk.
Tirsdag den 10. januar: dansk i 1. kl., matematik i 4. kl. og engelsk i 5 kl.
Tirsdag den 2. maj: matematik og dansk i 7. årgang, engelsk og tysk i 8. årgang
Onsdag den 3. maj: matematik i 6 kl. samt tysk, dansk og biologi i 7. årgang
Tirsdag den 7. november: natur/teknik i 4. kl., engelsk og dansk i 9. kl. og engelsk i 10.kl.
Onsdag den 8. november: dansk i 3.kl, matematik og dansk i 10. kl.
Torsdag den 9. november: dansk og engelsk i 3. kl., dansk i 4. kl. samt dansk og matematik i 9. kl.
Jeg har sammen med 3. klasse været på besøg på Horsens Bibliotek. Jeg har oplevet, hvordan
bevægelse er en del af undervisningen i flere fag og har deltaget i morgensang i Sct. Josefs Kirke
sammen med flere klasser – både små, mellemstore og de ældste klassetrin. Desuden har jeg
deltaget i en aften arrangeret af Forældreforeningen Kontakt: skolekoret sang, elever fra valgfaget
”Musical” opførte krybbespillet ”Hvad i alverden er myrra skær?” , og pigerne fra 5. og 6. årgang
gik i Luciaoptog.
Alle besøg i klasserne har været af mindst én lektions varighed og dækker over besøg i 26 klasser
fordelt på 10 årgange og på 6 fag. Jeg har her oplevet en skole, hvor eleverne ser ud til at trives,
hvor de bliver hørt og set, hvor de bliver udfordret, hvor omgangstonen er med respekt for
hinanden, og hvor der udvises en god arbejdsmoral såvel ved selvstændigt arbejde som i
gruppearbejde.

Som tilsynsførende meddeler jeg hermed, at min vurdering er, at undervisningen og elevernes
standpunkt i alle de besøgte klasser står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen,
ligesom de opnåede resultater til folkeskolens afgangsprøver i alle fag ved prøveterminen 2016/17
er på niveau med, hvad der opnås i folkeskolen.

Undervisningssproget er dansk, og jeg vurderer, at skolen forbereder eleverne til at leve i et
samfund med frihed og folkestyre, såvel i den daglige undervisning som i samarbejde med skolens
to elevråd: 4.-6. årgang og 7.-10. årgang med hver sin kontaktlærer. Der arbejdes med forskellige
områder, men fælles for de to råd er, at det er elevrelaterede emner, som f. eks
frikvartersaktiviteter og udbud i kantinen.

Skolen oplyser, at den i 2016 har modtaget en donation på kr. 52.000,00 ekskl. moms fra
Forældreforeningen Kontakt.

Birgitte Mikkelsen
Certificeret tilsynsførende

