Tilsynserklæring for Sct. Albani Skole for skoleåret 2013/14
Besøg og tilsyn på skolen har fundet sted:
den 25. og 26. November 2013
Tilsynet er foretaget af:
Erik Rønn, Odense kommune
Følgende fag og klasser har været besøgt:
3. kl. musik, 2. kl. Dansk, 7. kl. Matematik, 9. kl. Kristendomskundskab, 4. kl. Dansk, 9. kl. Tysk,
3.kl. Engelsk
Vurderingen af elevernes standpunkt i dansk:
Efter at have overværet undervisningen i faget er det min klare overbevisning, at elevernes
standpunkt er helt i overensstemmelse med, hvad man kan forvente af tilsvarende elever i
folkeskolen.
Vurderingen af elevernes standpunkt i matematik:
Elevernes standpunkt i faget matematik er helt på niveau med tilsvarende elevers standpunkt
i folkeskolen.
Vurderingen af elevernes standpunkt i engelsk:
Elevernes standpunkt i faget engelsk et helt på niveau med tilsvarende elevers standpunkt i
folkeskolen.
Vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen:
Efter at have overværet den daglige undervisning, talt med lærere og ledelse og kigget på
undervisningsmaterialer, er det min klare overbevisning, at undervisningen absolut lever op
til de krav og mål, der forventes i en dansk folkeskole.
I år har jeg haft den fornøjelse at få et større indblik i skolens musikundervisning. Også her
finder en meget kvalificeret, sammenhængende og spændende undervisning sted.
Rigtig god og spændende undervisning overværede jeg også i tysk og kristendomskundskab.
Det kræver omhyggelig planlægning at undervise i et fag med elever med mange forskellige
religiøse baggrunde.
Skolen foretager løbende evalueringer af eleverne, og eleverne deltager i de nationale test.
Lærere anvender desuden andre relevante test og prøver til evalueringen af undervisningen.

Ved gennemgang af prøveresultaterne for 9. kl. fra sidste år er der intet at bemærke, udover at
eleverne klarer sig meget fint og har et højt gennemsnit.
Skolens hjemmeside er informativ og giver et godt og klart billede af skolens virke.
Skoleintra benyttes flittigt og hensigtsmæssigt i samarbejde med både forældre og elever.

Vurdering af, om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et
samfund med frihed og folkestyre:
Efter at have overværet den daglige undervisning, været med til fællessamlinger og fulgt det
daglige liv på lærerværelse, er det min vurdering, at skolen absolut lever op til kravet om at
forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Vurdering af undervisningsmaterialets faglige og pædagogiske kvalitet:
Skolen råder over er bredt udvalg at undervisningsmaterialer, samt undervisningssystemer af
nyere dato.
Alle klasseværelser er udstyret med interaktive tavler. Og på skolen har eleverne adgang til
mange computere. Skolen har et velfungerende trådløst netværk.
Mange faciliteter uden for skolens område inddrages i undervisningen, bl.a. Centralbiblioteket
og Skt. Jørgenshallen.
Evt.bemærkninger:
Også i år har det været en stor fornøjelse at besøge skolen. Der er en dejlig varm,
imødekommende og åben atmosfære, som man straks fornemmer, når man træder ind ad
døren. Elever og lærere omgås hinanden tillidsfuld og med stor respekt.

Erik Rønn
Odense kommune

