
 
 
 
 
 
 

 
 

Tilsyn med interne skoler 

 
 

Tilsynsrapport 
 

Skole: 
 
  



 
 
 
Tilsynet føres på baggrund af overenskomst om undervisning mellem Hillerød Kommune og den interne 
skole. 
 
Tilsynet med undervisningen varetages af Hillerød Kommune. Formålet med tilsynet er at sikre, at 
undervisningen lever op til folkeskoleloven og lever op til de for eleverne udarbejdede individuelle 
undervisningsplaner. Endvidere skal tilsynet sikre, at bestemmelserne i overenskomsten om undervisning 
overholdes. 
 
Tilsynet tilrettelægges i et samarbejde mellem de tilsynsførende og den interne skole. 
Der foretages tilsyn mindst to gange årligt. Der kan både være anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, og de 
tilsynsførende skal i den forbindelse have adgang til at overvære undervisningen. Senest en uge inden 
tilsynsbesøgene sender den interne skole elevplanerne til de tilsynsførende. Tilsynet deles mellem 
skoleafdelingen og PPR. Skoleafdelingens og PPRs tilsynsførende samarbejder om tilsynet, og deltager 
begge på tilsynsmøderne. Skoleafdelingen fokuserer primært på overordnede organisatoriske forhold 
omkring timetal, fagrækken, Forenklede Fælles Mål, afgangsprøver og nationale test, dispensationer, 
magtanvendelser, elevplaner, undervisnings-kompetencer, fysiske rammer, skole/hjem-samarbejdet og 
principper og organisering. PPR fokuserer primært på forhold omkring de enkelte elever, herunder faglig 
udvikling, læringsstrategier, fravær, trivsel, motivation, adfærd, kommunikation, relationer, motorik, 
almene kompetencer og fremtidsperspektiver. Da ovennævnte forhold omkring skolen som organisation og 
de enkelte elever overlapper hinanden, vil skoleafdelingens og PPRs tilsyn gøre det samme. For eksempel 
har skolens timetal, fagrække og magtanvendelser naturligvis betydning for de enkelte elever. Ligesom de 
enkelte elevers faglige udvikling, fravær, adfærd m.m. har betydning for skolen som organisation. 
 
Efter tilsynsbesøget i foråret udfærdiges hvert år en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten forholder sig primært 
til om skolen lever op at ”undervisningen står mål med den der gives i folkeskolen”. 
 
Tilsynsrapporten er opbygget af 2 afsnit: 
 

1. Tilsynets oplysninger og bemærkninger  
2. Oplysninger om skolen 

 
 
Tilsynsrapporter offentliggøres på kommunens hjemmeside – INDSÆT LINK 



Afsnit 1: Tilsynets oplysninger og bemærkninger  

 

Tilsynsførende (skoledelen) Tilsynsførende (PPR) 

Morten Lai Knudsen 
Skoleleder 10.klasseskolen i Hillerød 
Nordre Jernbanevej 6 
3400 Hillerød 

Signe Lindegård Stripp 
 

Datoer for tilsyn i indeværende år 

29. april 2021 

Tilsynets formål og særlige fokuspunkter ved dette besøg 

 
Tilsynets formål:  
Formålet med tilsynet er først og fremmest at vurdere, om undervisningen står mål med den 
undervisning der gives i folkeskolen. 
 
Generelle fokusområder ved tilsynsbesøgene: 

• Generelt om udviklingen på skolen siden sidst 

• Undervisningens planlægning og organisering 

• Elevernes timetal og fagrække, herunder evt. dispensationer for deltagelse i fag 

• Fælles Mål  

• Individuelle elevplaner 

• Magtanvendelser, herunder forebyggende initiativer 

• Undervisernes kompetencer 

• Skolens fysiske rammer 

• Forældresamarbejdet og samarbejdet med andre 
 
Evt. opfølgning på særlige fokuspunkter aftalt ved seneste tilsyn 

•  
 

Tilsynets samlede vurdering af den interne skole efter dette års tilsynsbesøg 

Det er tilsynets samlede vurdering, ud fra overværelse af undervisning, samtale med ledelsen og den 
fremsendte data, at Den Musiske helhedsskole lever op til folkeskoleloven ift. fag, undervisningstimetal 
og faglige kompetencer. 

  



Materiale anvendt i forbindelse med tilsynet 

 
Forud for tilsynet er tilsendt: 

• Individuelle elevplaner 

• Opdaterede oplysninger om skolen (Se afsnit 2) 

• Evt. status på tilsynets særlige fokuspunkter 
 

Forløb af tilsynsbesøg 

Tilsynet startede med et kort opstartsmøde med ledelsen, hvor strukturen for tilsynsbesøget blev aftalt. 
Derefter gik tilsynet ud og overværede undervisning i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. 
Undervisningen fremstod vel planlagt og udført i alle tre afdelinger. Efterfølgende introducerede Dorte 
Skovhus ”Sandplayterapien” med de bagvedliggende terapeutiske tanker. Afslutningsvis afholdtes et 
opsamlende møde med ledelsen, hvor det observerede (undervisningen og sandplayterapien) blev 
drøftet. Næste tilsyns er aftalt til fredag d. 1. oktober 2021 

Tilsynets vejledning 

Der indføres et IT-baseret elevfraværsregistreringssystem 

Tilsynets krav 

Der skal foreligge skriftlige aftaler med samarbejdsskoler om lån af faglokaler. 

Aftaler samt opfølgningspunkter til næste tilsynsbesøg 

Skolens registrering af magtanvendelse 

Skolens kommentarer til tilsynsrapporten 

 

  



Afsnit 2: Oplysninger om skolen 
 

Navn og adresse på skole og skoleledelse:  
Den Musiske Helhedsskole 
Københavnsvej 27 
3400 Hillerød 

 

Kort beskrivelse af skolen:  
Dagbehandlingsskole for børn og unge i hele skolealderen. 

 

Skolens elever: 
24 
 

 

Skolens medarbejdere: 

Medarbejdernes navne, uddannelse og anciennitet, samt evt. andre relevante kvalifikationer 

Navn Underviser i 
følgende fag 

Uddannelse, evt. 
linjefag 

Andre relevante 
kvalifikationer 

Stilling/anciennitet på 
skolen 

Dorte   Socialpædagog, 
familieterapeut 
(MPF), 
sandplayterapeut 

 Organisationsleder, 30 
år (grundlægger) 

Claus   Lærer (Billedkunst, 
Musik, Matematik) 

Idræt, historie, valgfag, 
kristendom 

Souschef, 7 år 

Sirius   Lærer (Dansk, 
specialundervisning), 
pædagog, 
organisationspsykolog 
(OPU) 

Engelsk, matematik, 
natur/teknologi 

Teamleder (skole), 13 år 

Brian   Pædagog, 
Familieerapeut 

 Teamleder (behandling), 
16 år 

Rie   Socialpædagog, 
cand.pæd.psyk 

UU-vejleder Behandlingskoordinator, 
0.75 år 

Jesper   Lærer (matematik, 
musik, madkundskab) 

Fysik/kemi, geografi, 
biologi, engelsk, historie 

Miljøterapeut, 7 år 

Marie Louise   Lærer (engelsk, 
billedkunst) 

Dansk, 
kristendomskundskab, 
tysk, samfundsfag 

Miljøterapeut, 2 år 

Gunilla   Pædagog læsevejleder og 
Tillidsrepræsentant 

Miljøerapeut, 4 år 

Susanne   Lærer (Matematik, 
hjemkundskab) 
Pædagog 

UU-vejleder 
billedkunst 

Miljøterapeut, 0.75 år 

Julienaja   Lærer (Matematik, 
tysk, biologi, idræt) 

Arbejdsmiljørepræsentant 
billedkunst, engelsk, 
håndværk og design, 
kristendom, 
madkundskab, 
natur/teknologi 

Miljøterapeut, 0.5 år 

Lasse   Pædagog praktikvejleder Miljøterapeut, 2 år 

Kenneth   Pædagog  Miljøterapeut, 2 år 



Sidse   Pædagogstuderende  3. års praktik (1/11 2020 
– 31/5 2021) 

Ulrik   Lærer (dansk, tysk, 
idræt, madkundskab) 

matematik Miljøterapeut, 0.5 år 

Malene   Pædagog  Miljøterapeut, 0.5 år 

Stine   Lærer (dansk, 
specialundervisning) 

Engelsk, billedkunst, 
kristendom, idræt 

Miljøterapeut, 0 år 

Timetal:  

Indskolingen: 780 
Mellemtrinet: 900 
Udskolingen: 960 

Ugeskema: 

Indskoling Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.30 - 10.00 Dansk Dansk Dansk Dansk Dansk 

10.00 - 10.15 Pause Pause Pause Pause Pause 

10.15 -11.00 Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik 

11.00 - 12.00 Frokost / 
pause 

Frokost / 
pause 

Frokost / 
pause 

Frokost / 
pause 

Frokost / 
pause 

12.00 - 12.45 Musik Idræt Naturfag Billedkunst Kristendom 

12.45 - 13.30 Musik 
 

Idræt Naturfag Billedkunst Engelsk 

 

Mellemtrin Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.30 - 9.30 Dansk Dansk Dansk Dansk Dansk 

9.30 - 10.00 Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk 

10.00 - 10.30 Pause Pause Pause Pause Pause 



10.30 -12.00 Matematik Historie Matematik Madkundskab Kristendom/ 

billedkunst 

12.00 - 12.45 Frokost / 

pause 

Frokost / 

pause 

Frokost / 

pause 

Frokost / 

pause 

Frokost / 

pause 

12.45 - 14.15 Idræt Musik Naturfag Håndværk og 

design 

Matematik 
(12.45-13.30) 

 

Udskoling Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.30-9.30 Dansk Dansk Dansk Dansk Dansk 

9.30 - 10 Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk 

10-10.30 Pause Pause Pause Pause Pause 

10.30-11.15 Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik 

11.15-12 Historie Tysk Historie Kristendom Tysk 

12-12.45 Frokost og 
pause 

Frokost og 
pause 

Frokost og 
pause 

Frokost og 
pause 

Frokost og 
pause 

12.45-14.15 Valgfag Fysik/kemi Fællesmøde 
Lektiecafe 

Biologi Geografi 
dagen slutter 
13.30 

 
 

Skoledagens opbygning: 

Der er i gennemsnit 5 elever i hver klasse. Til 2 klasser er tilknyttet 5 voksne, som fordeler sig i undervisningen, så 
det giver mening både i forhold til fagfordelingen og i forhold til relation til den enkelte elev. 
(se eventuelt skema) 

Skolens undervisningsformer: 

Vi underviser med udgangspunkt i fælles mål og de dertil beskrevne kompetencemål, og tager samtidig højde for 
den enkelte elevs kognitive potentiale, faglige standpunkt, nærmeste udviklingszone og behandlingsmæssige 
behov. 

Undervisningen af den enkelte elev: 

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige standpunkt og tager højde for de special- og 
socialpædagogisk støttebehov der er. 
Vi benytter os både af onlineportaler og af fysiske materialer i vores undervisning. Alle elever har en 
skolecomputer til rådighed. 

Prøver 

Vi har 6 elever, som deltager i den praktisk musiske valgfagsprøve til sommer, vi har ingen til afgangsprøve til 
sommer. 

Nationale test 

I foråret vil vi vurdere hver enkelt elev sammen med forældrene i forhold til deltagelse i dette. 

Fraværsregistrering: 

(hvordan arbejder skolen med fraværsregistrering/hvilket system bruger skolen):  
Protokol 



Magtanvendelser i forbindelse med undervisningen 

(Beskriv, hvordan I arbejder med magtanvendelse, herunder det forebyggende arbejde)? 
Vi har stor opmærksomhed på at undgå magtanvendelser. Vi har en normering, som tilgodeser dette. Vi benytter 
os af mentalisering som konfliktløsningstilgang. Vi har løbende supervision, uddannelse og intern træning af vores 
medarbejdere. Vi har et aktivt samarbejde mellem ledelse og TR+AMR med fokus på psykisk arbejdsmiljø og 
dæmpning. Ledelsen sparer med bestyrelsen også i forhold til magtanvendelse og forebyggelse. Vi har søgt 
puljemidler til blandt andet at sikre arbejds- og undervisningsmiljø, samt trivsel på hele skolen. 

Samarbejde med andre  

Vi samarbejder med Frederiksborg Byskole om de elever som skal til prøve. Vi benytter os af sundhedsplejerske 
Lene Leth. Vi har en aftale med en rideskole om ridning til en gruppe mellemtrinselever, vi har et partnerskab 
med Hillerød Fodbold, hvor vi har kunstbaner til idræt. Vi har forsøgt at etablere et samarbejde med Hillerød 10. 
klassecenter om lån af fysikfaciliteter. 

Efteruddannelse og supervision 

Vores medarbejdere modager supervision fast i deres team hver 3. uge, den uge de ikke har supervision deltager 
teamet í behandlingskonference eller har teammøde. 
Vi efteruddanner vores medarbejdere løbende og har et årligt internat den første weekend i september, 
derudover har vi interne uddannelsesdage 5-7 gange årligt, dette har dog været besværliggjort i dette skoleår 
grundet corona. 
Vi har fællesmøder eller intern træning hver fredag i tidsrummet 13.45-14.45. 
 

 


