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Indledning  
 
Tilsynsrapporten tager hovedsagelig afsæt i skolens fremsendte dokumenter.  
Efter udarbejdelse af tilsynsrapport, har rapporten været til høring på skolen. Herefter er den 
endelige rapport udarbejdet og lagt på Holbæk Kommunes hjemmeside 1.  
 
Formål med tilsyn 
Formålet er, at vurderer om skolen leve op til folkeskoleloven.  Se evt. ”manual om tilsyn med 
specialundervisning”2  
 
Funktion 
Funktionen som tilsynsførende har b.la til hensigt at give kommunalbestyrelsen mulighed for at 
følge med i, om undervisningen lever op til kravene i folkeskoleloven.  
 
 

Tilsynet er gennemført af  
 
Tilsynskonsulent, Carsten Trannerup 
Fagcenter for læring og trivsel 
72 36 90 37 
cartr@holb.dk 
 
 

Leder af fagcenter for læring og trivsel  
 
Siv Kjær Wagner 
sivkk@holb.dk 
 
 

Tilsynets gennemførsel  
 

• Netværksmøde: Oplæg om tilsynets fokusområder 

• Besigtigelse af lokaler 

• Netværksmøde: Retningslinjer for budget og regnskab samt præsentation af regneark som 
skolerne fremover skal anvende 

• Dokument, skolernes forberedelse til tilsyn, sendt til skolen 

• Dokumenter i forbindelse med tilsyn er sendt fra skolen til tilsynskonsulenten 

• Tilsyn gennemført 
 

 
1 Tilsyn med Dagbehandlingstilbud - Tilsynsrapporter (holbaek.dk) 
2 https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/publikationer/folkeskolen/2010-manual-om-tilsyn-med-specialundervisning.pdf  

mailto:cartr@holb.dk
mailto:sivkk@holb.dk
https://holbaek.dk/borger/born-unge-og-uddannelse/specialtilbud/institutioner/private-tilbud/tilsyn-med-dagbehandlingstilbud-tilsynsrapporter/
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/publikationer/folkeskolen/2010-manual-om-tilsyn-med-specialundervisning.pdf
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Fokusområder ved tilsyn  
 
 

• Antal ansatte i kategorierne: Lærer, pædagoger, pædagogmedhjælpere, andet personale 

• CV liste over alle ansatte 

• Kompetenceudvikling for skoleåret 2021/22 

• Beskrivelse af det fysiske undervisningsmiljø herunder faglokaler 

• Medarbejderfravær i skoleåret 2020/21 

• Personalegennemstrømning i skoleåret 2020/21 

• Antal elever fordelt på klassetrin 

• Elevfravær i anonymiseret form 

• Fritagelse fra undervisning 

• Forkortelse af undervisningstiden 

• Elevplaner 

• Samarbejde med UU 

• Årsplaner/læseplaner 

• Opgørelse over undervisningstimetal for alle fag fordelt på klassetrin 

• Lektiehjælp og faglig fordybelse 

• Nationale test 

• Afgangsprøver 

• Læringsmål 

• Valgfag 7.-9. klasse 

• Læringsfremmende kultur 

• Undervisningsledelse 

• IT 

• Fremme af god ro og orden i folkeskolen (bekendtgørelse) 

• Eksterne samarbejdspartnere 

• Magtanvendelse 

• Virksomhedsplan herunder krav til minimum 

• Generel udvikling på skolen 

• Økonomi 
 
 

Tilsyn – konklusion.  
 
Tilsynets vurdering af skolen 
Det er tilsynets vurdering, at skolen lever op til folkeskoleloven.  
 
 
 
 
 



3 

 

Antal ansatte 
 
Kategorier                      Antal ansatte 

Lærer 2 

Leder, lærer. 1 

Underviser, kandidater 3 

Pædagoger 2 

Pædagogmedhjælpere 3 

Administrativ medarbejder 1 

 
Bemærkninger 
Skolens lærere er linjefagsuddannet i tysk, håndarbejde, dansk, historie, idræt. Herudover har 
skolen ansat tre kandidater med undervisningserfaring og erfaringen inden for plejefamilier, 
psykisk syge kriminelle, Røde Kors, Børns Vilkår, Børnetelefonen, opmærksomhedsforstyrrelse, 
film og medier og meget mere. 
Pædagogerne har bred erfaring indenfor beslægtede områder og pædagogmedhjælperne har 
relevante kompetencer fx uddannet svømmetræner, håndboldtræner og håndværksmæssig 
uddannelse.  
 
Tilsynets vurdering 
Det er tilsynets vurdering at skole har relevante kompetencer til at varetage undervisningen. 
 
 

CV liste over alle ansatte  
 
Skolen har i forbindelse med tilsyn fremsendt CV liste på alle ansatte 
 
 

Kompetenceudvikling for skoleåret 2021/22  
 

• To interne kursusdage om året, relateret til praksis. 

• Deltagelse i relevante kurser på UUC og Absalon 

• Supervision en gang om ugen, når behandlingsforløb/undervisning iværksættes 

• Løbende ad. Hoc. Supervision 

• Magtanvendelseskursus to gange om året for alle medarbejdere 

• 7 timers personalemøde om måneden for alle ansatte 

• Lærerne er censor ved andre skoler 
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Beskrivelse af det fysiske undervisningsmiljø   
Antal klasselokaler, faglokaler, andre lokaler, udefaciliteter 
 
Skolens beskrivelse 
Pilelygaard er et ombygget husmandssted med et stort metal- og træværksted. De naturskønne 
udenomsarealer er på 22 tønder land, der er derfor rigelig plads til en lille motorcrossbane, 
bålplads, skov med hule, sheltere samt stier på området som er udlagt til vildtpleje. 
 
Der er endvidere 3 klasseværelser, samt ét rum til fordybelse. Sluttelig et læringsrum med et stort 
og alsidigt bibliotek. 
 
Pilelygaard har et industrikøkken, hvilket giver de optimale rammer for faget Madkundskab.   
Endelig råder skolen over 4 crossmaskiner, 2 Bo-card og 1 ATV. Disse bliver anvendt som 
motivationsfaktor, og i faget motorlære 
 
Køkken hvor der produceres mad til eleverne og samlingssted/spisested. 
 
 
Tilsynets vurdering 
Undervisningslokalerne fremstår lyse venlige og indrettet til undervisning. 
Værksted fremstår i god stand og de store udearealer er velegnet som element i undervisningen. 
 
 

Medarbejderfravær for skoleåret 2020/21  
 
Skolen har fremsendt oversigt over fravær. Intet at bemærke. 
 
 
 

Personalegennemstrømning for skoleåret 2020/21 
Antal medarbejdere som er ophørt og antal medarbejdere som er ansat fordelt på 
nedenstående kategorier  
 
               Ophørt  Ansat 

Lærer 0  

Pædagoger 0  

Pædagogmedhjælpere 1 Genbesat med pædagog 

Psykolog 1 1 
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Antal elever fordelt på klassetrin  
 
Pt. 14 elever på skolen i alderen 11-16 år.  

- Udskoling: To klasser med fire elever 
- Mellemtrin: En klasse med 6 elever 
- Tre elever er under indskrivning 

 
 

Elevfravær i anonymiseret form  
 
Elevfravær spænder fra 0 fraværsdage til 65 fraværsdage. Fraværet har været højere end normalt 
grundet restriktioner og isolation under corona. Nogle forældre var utrygge ved smittespredning 
af corona – og holdt derfor deres barn hjemme. 
 
 

Fritagelse fra undervisning (i anonymiseret form)  
 

Antal elever som pt. er fritaget for dele af 
undervisningen 
 

0 

Hvilke undervisning er eleverne fritaget for 
 

 

Hvilke undervisning har eleverne i stedet for 
den fritaget undervisning 

 

 
 
 

Forkortelse af undervisningstiden  
 

Er undervisningstiden forkortet? Nej 

Hvis ja, er aftalen indgået med Holbæk 
Kommune? 

 

I hvilke klasser er der forkortet 
undervisningstid? 

 

Hvilke yderligere faglig støtte er er der i klasser 
med forkortet undervisningstid? 
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Elevplaner 
Skolen har i forbindelse med tilsyn fremsendt ét eksempel (anonymiseret) for én 
elev i indskoling, mellemtrin, udskoling. 
 
Skolen har fremsendt elevplaner med gode beskrivelser. 
Eksempelvis er der relevante beskrivelser af de særlige hensyn og metoder som indgår i 
undervisningen af specifikke elever. 
Ligeledes ses der relevante beskrivelser fx at eleven sjældent deltager i idræt, selv om 
underviserne gør ihærdige forsøg på at motiverer eleven.  
 
Enkelte steder er der brug for præcisering.  
Eksempler: 

- Der står: ”Eleven er en kvik ung mand”. Det er upræcist hvad ordet kvik dækker over. 
- Der står: ”Jeg kan sammenligne kristendom med nordisk mytologi”. 

Det er upræcist hvad sammenligningen handler om. 
 
Tilsynet henleder skolens opmærksomhed på mere faglige og præcise formuleringer i fremtidige 
elevplaner. 
 
 

Samarbejde med UU 
Skolens beskrivelse af samarbejdet  
 
Skolens beskrivelse 
 
Pilelygaard har et tæt og givende samarbejde med en UU-vejleder fra Holbæk kommune. I 
perioden oktober – november har skoleleder samtaler med 8.,9. og 10. klasses eleverne om deres 
uddannelsesplan. Når eleverne begynder at blive afklaret, har skoleleder og UU-vejleder samtaler 
med den enkelte elev. 1. december er alle uddannelsesplaner klar. 
 
 

Årsplan 
Èt eksempel på en årsplan for dansk og matematik på mellemtrinnet for skoleåret 
2021/22 
 
Skolen har fremsendt årsplan for dansk, 5. klassetrin samt matematik 5. klassetrin.  
Årsplanerne repræsenterer god systematik og overblik i undervisningen. 
Ved årsplanen for matematik bemærkes de meget konkrete og tydelige læringsmål. 
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Opgørelse over undervisningstimetal for alle fag fordelt på 
klassetrin. 
Herunder fag som er samlæst i emneuger eller lignende 
 
Skolen har fremsendt et skema for undervisningen på mellemtrin og i udskolingen. 
 
Skolen har ligeledes fremsendt overskueligt regneark med angivelse af alle timer fordelt pr. uge  
pr. fag for hele skoleåret på klasserne 6., 7., 8. og 9. 
 
Tilsynets vurdering 
Det er tilsynets vurdering at skolen lever op til minimumstimetal i alle fag. 
 

Lektiehjælp og faglig fordybelse 
Skolens beskrivelse af hvordan lektiehjælp og faglig fordybelse er organiseret.  

Eleverne har ingen lektier for. Årsagen er, at mange elever først er hjemme kl. 18.00 og at 
elevernes ressourcer for dagen, på det tidspunkt, er opbrugt.  
Skolen har to eller tre undervisere til stede i klasselokalet. Den høje normering giver gode 
muligheder for faglig fordybelse i løbet af skoledagen. 
 
 

Nationale test 
 
Skolens beskrivelse af hvordan nationale test gennemføres 
Alle nationale test planlægges. Eleverne opmuntres til at deltage men uden held. Validiteten af de 
nationale test er følgelig ikke til stede. 
 
 

Afgangsprøver 
Status på elever som har taget folkeskolens eksamen/afgangsprøve i skoleåret 
2020/21 
 

Antal elever som var tilmeldt prøver i skoleåret 2020/21 5 
Antal elever som bestod afgangseksamen i 2020/21 5 
Antal elever som blev fritaget for prøver i 2020/21 0 

 
Bemærkninger 
Skolen samarbejder med Engskovskolen om afgangsprøver 
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Læringsmål 
På hvilke klassetrin indgår nedenstående i undervisningen? 
 

Færdselslære Færdselslære forgår i praksis og indarbejdes i 
planlægningen når skolen er på tur, lejerskole 
mv. 

Sundhed- og seksualundervisning og 
familiekundskab 

Programmet fra Sex og Samfund ”uge 6” 
følges. Herudover tilbydes elever 
enkeltsamtaler. 

Uddannelse og job 7., 8. og 9. klassetrin 

 
 
 

Valgfag 7.-9. klasse  
 
Skolen tilbyder valgfag i: 

• Motorsport 

• Motorlære 

• Vildtpleje 
 
 

Læringsfremmende kultur  
 
Skolen har gennemført trivselsmåling og inden tilsyn fremsendt resultaterne af undersøgelsen.  
På personalemøder drøfter ansatte resultaterne fra trivselsmålingen og indsatser herunder  
hvordan der skabes mere ro i klasserne. 
 
 

Undervisningsledelse  
 
Skolen oplyser 
Eleverne begynder dagen med morgensamling hvor dagen bliver gennemgået, understøttet af 
piktogrammer. I løbet af dagen bliver eleverne gjort opmærksom på, hvilke opgaver de står 
overfor og hvad målet med opgaven er. Kontaktlærer og elev taler løbende om elevens mål og 
forventningerne til eleven.  
 
Medarbejdere arbejder med low arousal tilgang og positiv feedback hvor eleverne b.la  
bliver opmuntret og korrigeret så de yder deres bedste. 
 
Skolen gennemgår elevplanen med eleven forud for de halvårlige netværksmøder 
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IT 
 
Skolens elever har Unilogin og adgang til PC. Skolen anvender smartboard og benytter Gyldendals 
portal, Clio, Alinea, PS-Forlag kombineret med fagbøger og kopiark. 
 
 

God ro og orden i folkeskolen  
 
I skolens virksomhedsplan står der følgende 
 
Pilelygaard skal være et godt og trygt sted at gå i skole. Eleverne ved, de voksne omkring dem er 
der for at hjælpe, hvis der opstår et problem eller en potentiel konflikt mellem 2 elever. Dette 
understøttes i den årlige trivselsmåling, hvor eleverne er overvejende positive omkring 
trivselsmiljøet.  
 
Pilelygaard tager udgangspunkt i en miljøterapeutisk referenceramme, hvor der arbejdes ud fra en 
kognitiv tilgang i zonen for nærmeste udvikling. Vigtigt er, at hvis der opstår en utilfredshed eller 
konflikt, bliver vi sammen, indtil der er fundet en løsning, som er acceptabel for alle. Ingen elever 
bliver sendt hjem eller ringet hjem i utide. 
 
 
 

Eksterne samarbejdspartnere. 
Hvile parter samarbejder skolen med fx UU-vejledere, PPR, sagsbehandlere, 
konsulenter, uddannelsesinstitutioner, folkeskoler samt beskrivelse af hvad 
samarbejdet handler om.  
 

• Leje af idrætshal to gange om ugen 

• Skolen benytter Holbæk folkebibliotek 

• Samarbejder med ”Læs for livet”. 

• PPR 

• Tilsyn 

• Engskovskolen 

• Forskellige kommuner 

• UCC – Absalon 

• Engskovskolen om afgangsprøver 
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Magtanvendelse 
 
Skolen har for nylig fremsendt indberetning af magtanvendelse men har i øvrigt ikke haft 
magtanvendelser det seneste år. Det fremsendte materiale giver fyldestgørende beskrivelse af 
hændelsesforløbet herunder hvordan der i forløbet drages omsorg for den unge.  
 
Skolens ansatte deltager i magtanvendelseskursus to gange om året med fokus på nedtrapning af 
magtanvendelse.  
 

Økonomi  
 
Godkendt undervisningstakst for 2022 
Undervisningstakst pr. år for en 
fuldtidselev  245.196 
Undervisningsakst pr. dag (200 
skoledage)  1226 
Undervisningstakst pr. måned fordelt på 11 måneder 22.291 

 
 
 

Evt. opfølgning fra tidligere tilsyn 
 

I rapporten fra foråret 2020 fremgår at tilsynet får en orientering om elevtalsudviklingen. 
Skolen har pt. 14 elever og forventer flere indskrivninger inden for de kommende måneder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
 
Carsten Trannerup 
Tilsynskonsulent 
Dato: 


