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Tilsynserklæring

Skolen

Tilsynsførende

Navn Ceftificeret

Nick Stær Andersen la

Beskrivelse af skolen

Skolens navn Skolekode

linnah International School 101 169

Skolens adresse Postnummer

Skjulhøj A116 s9 2720

Skoleleder

Anette S. Frandsen

Forældrebestyrelsens formand Email adresse

Ghulam Rasool Khan

Hvad lægger skolen særlig vægt på i undervisningen og elevernes hverdag?

Skolen lægger stor vægt- på elevernes faglige udvikling og en god optræden. Skolen
lægger ligåiedes vægt på opdragelse til at deltage i et demokrati. Målet er, at alle
elever gennemgår en faglig udvikling, der kan danne et sikkert fundament for en
god uddannelse.
Skolens hverdag er præget af både dansk og pakistansk kultur. Skolen lægger vægt
på at tilbyde eleverne en indsigt i dansk kultur og danske værdier kombineret med
forankring i pakistansk kultur og et islamisk livsgrundlag.
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Dato 10-11-2015 samt 1B-04-2016

Plan
Morgensamling med alle elever og

Dansk i l-klasse
Dansk i 2. klasse
Dansk i 7. klasse
Dansk i 8/9. klasse
Matematik i 5. klasse
Matematik i 7. klasse
Engelsk i 4. klasse
Historie i 3, klasse
Historie i 4. klasse
Historie i 8. klasse

lærere kl. 8:00 - 08:15

Snak med lærere og elever i pauserne.
Møder med skolelederen om skolens hverdag, dokumentation og
udviklingsplaner.

Tilsynsbesøg

Det pædagogiske personales kvalifikationer

Skolens ledelse

Skolelederen har dansk lærereksamen og lederkurser.

U ndervisnin gspersona let

Alle lærere har dansk lærereksamen. Eneste undtagelse er fagene urdu og koran,
der varetages af en lærer med pakistansk lærereksamen.

Undervisningen

Generelle krav til lærernes planlægning og organisering af undervisningen

får fastholdt oo stimuleret deres lvst til at lære. Derfor tilrette

Al undervisning i grundskolefagene foregår på dansk. Undervisning i urdu og koran
foregår overvejende på urdu.
Det forventes at alle iærere laver en årsplan for deres fag. Årsplanen skal omfatte
fagets mål og emner samt en plan for evaluering af elevernes udbytte.
UndervisningLn skal tilrettelægges, så den leverop til ministeriets Fælles Mål.
Skolen har et stort ønske om at eleverne er glade for at gå i skole, lærer meget og
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undervisningen variation i aktiviteter og metoder. For eksempel er bevægelse, sang
og musik samt optræden ofte en del af en skoledag.
Lærerne anvender klasseledelse og bruger interaktive projektorer i undervisningen.
Det er en forventning fra skolens ledelse, at undervisningen er faglig men ikke
nødvendigvis boglig hele vejen igennem.

Generelle krav til forældresamarbejdet

Der holdes et forældremøde og to skole/hjemsamtaler om året. Hjemmene
orienteres om klassens arbejde og hjemmeopgaver med ugentlige mails fra de
enkelte lærere. Her ud over har skolen en høj grad af mere uformel kontakt med
forældrene.

Generelle evalueringskrav

Der gives karakterer tre gange om året. Her ud over evaluerer lærerne løbende
elevernes udbytte.
Det er vigtigt for læreren, at have et godt billede af, hvad den enkelte elev har læft,
og hvad åeiskal arbejdes mere med. Derfor gennemfører eleverne to gange ådigt
diagnostiske prøver i matematik og dansk. I 9. og 9. klasse har eleverne
terminsprøver i de relevante fag, så de kan få erfaring med hvordan
afga ngsprøverne foregå r.

Vurdering af niveauet i undervisningen og elevernes standpunkt

Læsebånd

Alle klasser læser hver dag koncentreret i 20 minutter. Eleverne kan
frit vælge mellem de fag- og fiktionsbøger som læreren har
medbragt. Erfaringerne viser, at læsebånd løfter elevernes
læsefærdighed betydeligt. Det er min oplevelse, at eleverne læser
godt og er glade for den rolige stund i bøgernes verden.

Dansk

Den danskundervisning jeg har overværet, har været afuekslende
for eleverne. Arbejdet har været organiseret som individuelle
skriftlige opgaver, samarbejde med sidemanden, gruppearbejde og
samtale i klassen. Aktiviteterne har omfattet bundne og frie
skriveopgaver, bevægelsesaktiviteter (læring i bevægelse), sang,
drama og praktiske/kreativt opgaver som for eksempel kollager'
Eleverne har arbejdet med tekster i mange former og fra både
bøger og andre medier (multimodale tekster).
Unåervisningen har altid virket velforberedt og været på et højt
faqliqt niveau. Lektionerne er forløbet godt uden uro eller
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afbrydelser. Jeg har set et fint samspil mellem lærerne og klassen
samt de enkeltelever, der har brug for særlig opmærksomhed eller
en hjælpende hånd. Der anvendes undervisningsmaterialer fra et
anerkendte danske forlag. I de større klasser læses såvel klassiske
som moderne danske skønlitterære værker.
Det er min oplevelse, at langt de fleste elever taler fint dansk og har
en sikker håndskrift allerede i 1. klasse. I de større klasser har
eleverne godt styr på grammatikken, staver godt og anvender
danskfaglige begreber naturligt, når de diskuterer litteraturanalyse.
Der er en vis spredning i elevernes standpunkter, men det er mit
indtryk, at selv elever som faget falder svætt, er ganske godt med.
Generelt når eleverne et godt fagligt standpunkt i dansk.

Matematik

Den matematikundervisning jeg har overværet, har været på et
godt fagligt niveau. Undervisningen har omfatter afuekslende
arbejdsformer som individuelt skriftlig opgaveløsning,
gruppearbejde om geometriske konstruktioner og klassedrøftelse af
matematiske problemer.
Undervisningen har været fagligt kompetent, og kontakten lærer og
elever imellem særdeles god. Undervisningen har virket
velforberedt. Den interaktive tavle har indgået naturligt i

undervisningen. Undervisningen er i hovedsagen baseret på

undervisningsmateriale fra et anderkendt dansk forlag. Jeg har
oplevet en god arbejdsro og det virker som om, at de fleste elever
finder faget spændende.
Elevernes faglige standpunkt er fint og svarer helt til hvad man kan
forvente på klassetrinet.

Engelsk

Ud fra den engelskundervisning jeg denne gang - og ved tidligere
besøg - har overværet på skolen, vurdere jeg det faglige niveau til
at våre højt. Elevernes glæde ved faget er også kommet tydeligt til
udtryk hver gang.
Undervisningen er afuekslende og eleverne bliver udfordret til at
arbejde med det engelske splog på mange måder. Lektionerne
gennemføres udelukkende på engelsk helt fra de mindre klasse.
Eleverne er derfor nødt til at høre, forstå og tale engelsk fra
lektionens begyndelse. Lektionerne har været dynamiske med
skiftende aktiviteter. Eleverne har arbejdet med skriftlige opgaver,
diskuteret i mindre grupper, fremstillet ting, skrevet på den
interaktive tavle, sunget engelske sange og leget forskellige
bevægelseslege med engelskfagligt indhold.
Undervisningen har været præget af stor engelskfaglighed og et
stort metodemæssigt repertoire. Jeg har oplevet et særdeles godt
samspil mellem lærer og elever. Stemningen har været god, og
eleverne fokuserede på at lære.
Jeg vurderer, at der er nogen spredning i eleve-rnes standpunkter.
ftertallet af eleverne vurderer jeg til at have nået et fagligt
standpunkt, der er flot for klassetrinet.
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Historie

De historielektioner jeg har overværet har vidnet om brugen af
forskellige arbejdsformer. Eleverne har arbejdet med
undervisningsmateriale fra et anerkendt dansk forlag, og de har
arbejdet mere frit ud fra kilder de selv fandt på nettet. Det har
været kendetegnende, at undervisningen har sigtet på at eleverne
skulle kunne forbinde de historien med nutiden og
samfundsudviklingen. Ved en lejlighed fremlagde eleverne
historieprojekter om emner, de selv havde valgt. Emnerne var
systemskiftet, grundloven, kvindefrigørelse og sociale reformer. Det
var min oplevelse, at disse emner havde elevernes ægte interesse.
Det faglige niveau i undervisningen har altid virket solidt.
Ud fra den undervisning jeg har overværet vurderer jeg, at der er
en del spredning i elevernes evner til at gå bag om kilderne, og
forholde sig til teksten. Men overordnet set, vurderer jeg elevernes
faglige standpunkt til at være på niveau med hvad man kan
forvente på Ae forskellige klassetrin.
Jeg synes også det skal nævnes, at historieundervisningen
afspejler, afskolen lægger vægt på demokrati, indsigt i det danske
samfund, selvstændig stillingtagen og betydningen af gode
menneskelige værdier.

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og
demokrati

Stemningen på skolen er altid rar og venlig. Eleverne er glade for at gå i skole, og
giver udtryk for, at de lærer meget. De er glade for deres klassekammerater men
har også god kontakt til elever i de andre klasser. Det er min oplevelse, at alle er
accepterede, og ingen bliver holdt uden for. Eleverne opfører sig pænt og virker alle
høflige og velopdragne. Selvom omgangstonen mellem elever og lærere kan virke
mere formel end man oplever det i folkeskolen, er eleverne meget glade for deres
lærere. Jeg oplever et godt samspil mellem lærere og elever. Omgangsformen synes
ligeværdig og åben. Der er fuld lighed mellem piger og drenge.
Demokrati og samfundsmæssig frihed indgår som naturlige elementer skolens
dagligdag og undervisning. Skolen har-et velfungerende elevråd, der holder 4 - 5

møder om året. Jeg har talt med elevrådsrepræsentanter, der foftæller, at de bliver
taget alvorligt. De ioftæller, at de havde indflydelse, da gården blev renoveret.
Elevrådets næste mål er flottere elevtoileter.

Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra et en helhedsvurdering s

mål med. hvad der almindel kræves i folkeskolen

Skolens arbejder ud fra ministeriets Fælles tttåt i alle prøvefag. Skolens lærere er
fagligt dygtige og respekterede af eleverne. Undervisningen starter punktligt, og er

Eleverne følqer qodt med, oq forstyrre ikke i undervisningen.hurtiot i
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Ud fra en helhedsvurdering står skolens undervisning fuldt ud mål med hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen. I en statistisk opgørelse over skolernes
undervisningseffekt ligger Jinnah International School i toppen af alle Københavnske
Skoler. Dette bekræfter mig i min vurdering af skolen.

Udviklingsplaner

Faglige og trivselsmæssige udviklingsmål for skolen

Skolen har primært fokus på en høj faglighed. Lærerne har adgang til nye og nyere
lærerbogssystemer, der løbende suppleres og udskiftes. Skolen har nu interaktive
projektorer i alle undervisningslokaler. Lærerne har gjort sig erfaringer med dette,
og har fået et kort kursus. Det lader til, at den nye teknologi hurtigt er blevet et
naturligt element i undervisningen for de fleste lærere.
Siden august har skolen haft obligatorisk studietid efter undervisni^ngen for alle
klassetrin. Eleverne er glade for åt kunne arbejde med lektierne på skolen, hvor der
altid er adgang til kompetent lektiehjælp. Studietiden kan anvendes til andet end
hjemmearbejdet, blandt andet er det muligt at fordybe sig i et spil skak eller
lignende.
Skolens udendørsarealer er blevet udvidede og renoverede med nye legeredskaber
og faldunderlag.

Planer for det pædagogiske personales kompetence i kommende skoleår

Undervisningspersonalet deltager løbende i efteruddannelseskurser. Aktuelt har det
handlet om matematik og speiialundervisning. En lærer har været på kursus "Kom
godt fra start i den læsende skole". En lærer har været med i ministeriets
brernetværk for at fremme it i matematikundervisningen. I næste skoleår skal en
lærer på kurset "Elever med særlige behov i matematik". Skolen har generelt haft
mulighed for, at imødekomme alle lærerenes kursusønsker.

Ti lsynsførendes u nderskrift

?1- o1-?or1,
Dato Nick Stær Andersen
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