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Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn på Take Care torsdag, 9. maj 2019
Lolland kommune ved administrativ konsulent Birgitte Jensen og
tilsynsførende Karsten Sandau var på uanmeldt tilsyn på Take
Care onsdag, den 9. maj 2019.

Kontaktperson
Birgitte Jensen
Staben - Skoler og
Dagtilbud
bije@lolland.dk
Tlf.: 54676542

Tilsynet ankom til Take Care kl. 08:25 vi blev budt indenfor hvor vi startede med at holde møde med skolens ledelse. Her deltog Rabea Azzam
og Bunyamin Inekci. Vi startede med at gennemgå formålet med tilsynet
Tilsynet startede med at spørge ind til hvordan det gik med de elever der
var til eksamen og de havde været til alle de skriftlige prøver. Take Care
var utrolig glade for samarbejdet med Distriktsskole Øst Rødbyafdelingen
i forhold til samarbejdet omkring prøveafholdelse. I samme forbindelse
spurgte tilsynet ind til samarbejdet med andre fra Lolland kommune. Her
udtrykte skolen tilfredshed, både med UU, PPR etc.
Elevlisterne blev gennemgået, hvor tilsynet udtrykte tilfredshed i forhold
til at der en gang månedligt bliver fremsendt opdaterede elevlister. Fremadrettet skriver Take Care til Birgitte, hvis der flytter en elev ind i den
skolepligtige alder også selvom denne ikke skal indskrives på den interne
skole.
Tilsynet spurgte til nyeste tilsynsrapport, denne var ikke modtaget af
Take Care endnu, men de forventede at den kom inden for et par uger.
Vi aftalte at den blev fremsendt til Birgitte inden sommerferien.
Personalelisten er den samme som ved sidste eftersyn, så tilsynet kunne
med tilfredshed se at undervisningen varetages af uddannet personale.
Tilsynet kunne med tilfredshed se at Take Care har startet arbejdet med
at udvikle deres elevplaner og glæder sig til at følge arbejdet. Karsten
fremsender den skabelon som de kommunale specialklasser skal bruge,
den kan bruges til inspiration, men det er vigtigt at Take Care fortsætter
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med at udvikle deres egen skabelon, så den passer til deres skole og den måde de arbejdet
på.
Tilsynet orienterede om at der arbejdes på en opdatering af undervisningsoverenskomsten
og at denne vil blive fremsendt så snart arbejdet med den er færdigt. Der vil diverse oplysninger blive opdateret, bl.a. vedr. UU, tilsynsførende og visitationsprocedure, endvidere
orienterede vi om at næste anmeldte tilsyn, vil blive med en lidt anden struktur, hvor der,
ud over mødet med ledelsen og observation af undervisningen også vil være et fokusinterview med personalet, teamaet for dette, vil selvfølgelig blive sendt ud inden tilsynet, så
der er mulighed for at forberede sig.
Efter mødet fik vi lov til at overvære undervisningen. Vi kunne se at undervisningslokalet
havde fået en massiv opgradering. Der var smartboard i lokalet, nye skolemøbler og alle
elever havde hver deres PC. Den undervisning vi så, gik ud på at eleverne skulle blive
forberedt til at lave en skriftlig fremstilling. De blev introduceret til fire forskellige genrer
Novelle – eventyr - Blog – Nyhed. Eleverne blev inddraget i arbejdet, ved at komme med
forskellige ting der passede i de forskellige genrer. Det var tydeligt, struktureret og inddragende. Undervisningen bar præg af at den var dialogisk, forstået på den måde at læreren og eleverne lyttede til hinanden og sammen fandt frem til fælles viden. Undervisningen var kumulativ, hvilket kunne ses ved at det både var eleverne og læreren der bidrog
til at bygge videre på den viden, der allerede var i lokalet og blev skrevet ned på tavlen,
både af læreren og eleverne. Tilslut skulle eleverne starte på deres skriftlige fremstilling
efter de havde valgt et emne.
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