
Certificeret privatskoletilsyn Gråspurvevei 67,03, 03

Nick Stær Andersen - 2400 København NV

Mail: nick-s-andersen@yahoo.dk Tlf: 50 43 46 76

Tilsynserklæring

Skolen

Tilsynsførende

Navn Ceftificeret

Nick Stær Andersen ja

Beskrivelse af skolen

Skolens navn Skolekode

Jinnah 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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Plan
Eleverne og lærere mØder på skolen
Morgensamling med alle elever og lærere kl. 8:00 - 08:15

Dansk 2. klasse
Dansk 6. klasse
Dansk 7/8. klasse
Matematik 3. klasse
Matematik 7. klasse
Matematik 8. klasse
Engelsk 3. klasse
Historie 5. klasse
Historie 7. klasse

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.

Undervisn ingspersona 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

nødvendiqvis boqliq hele ioennem.

Al undervisning i grundskolefagene foregår på dansk. Undervisning i urdu og koran
foregår overvejende på urdu.
Det forventes at alle lærere laver en årsplan for deres fag. Årsplanen skal omfatte
fagets mål og emner samt en plan for evaluering af elevernes udbytte. Skolen har
et stoft ønske om at eleverne er galde for at gå i skole og får fastholdt og stimuleret
deres lyst til at lære. Undervisningen skal tilrettelægges varieret med hensyn til
aktiviteter og metoder.
Det er en forventning fra skolens ledelse, at undervisningen er faglig men ikke
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Generelle evalueringskrav

Der gives karakterer tre gange om året. Her ud over evaluerer lærerne løbende i

alle fag.
Det er vigtigt for læreren, at have et godt billede af, hvad den enkelte elev har lært,
og hvad der skal arbejdes mere med. Til den type evaluering har skolen anskaffet
nogle testsystemer i fagene dansk og matematik. Det overvejes om der skal
anskaffes flere værktØjer inden for denne evalueringstype.

Generelle krav til forældresamarbejdet

Der holdes et forældremøde og to skole/hjemsamtale om året. Her ud over har
skolen en høj grad af mere uformel kontakt med forældrene.

Vurdering af niveauet i undervisningen og elevernes standpunkt

Dansk

Danskundervisningen jeg overværede, var velforberedt, og godt
tilrettelagt, så eleverne fik passende udfordringer. Undervisningen
ha r omfattet stavetræn in g, ordforståelse, teksta na lyse af I itterære
tekster, genreka ra kteristi k, kreativ skrivn i n g, I itterære virkem id ler
og film.
Lektionerne startede til tiden, og klasserne var huftigt i gang med
arbejdet. Undervisningen har været inspirerende og lidt krævende.
Eleverne har været godt med, og gjort sig umage med det de
lavede.
Det faglige niveau i undervisningen har været helt på højde med
hvad man kan forvente. Elevernes standpunkt vil jeg vurdere som
særdeles godt sammenlignet med tilsvarende klasser.

Matematik

I matematik arbejdede de større klasser meget med computer. Det
gav læreren god mulighed for at følge de enkelte elevers indlæring.
Der anvendes et online-bogsystem fra et anerkendt forlag. Eleverne
fik ekstra opgaver i emner og metoder, som de havde behov for at
træne en ekstra gang. Undervisningen sigtede imod, at eleverne
forstod matematikken til bunds og ikke bare lærte nogle
løsningsmetoder uden ad. Eleverne arbejdede godt med deres
opgaver. Jeg så Uåde individuelt arbejde og grupper af elever, der
st<utte hjælp-e hinanden med at forstå problemerne.
Jeg har oplevet et godt samarbejde eleverne imellem og et godt og
tillidsfuldt forhold mellem elever oq lærer.
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Undervisningen var på et fint niveau, og alle elever var godt med. I
færdighedsregning vurderer jeg elevernes faglige niveau til at være
meget højt. I Problemregning, der kræver at man kan omsætte
problem i tekstform til en matematisk løsning, er standpunktet på
niveau med tilsvarende klasser i folkeskolen.

Engelsk

Jeg har oplevet undervisning med en god energi og masser af
engagement. Velforberedt og varieret undervisning der udfordrede
eleverne på flere måder. Lektionerne har været udnyttet godt. Der
er blevet talt engelsk fra første sekund. Eleverne var tydeligvis
glade for faget og gjorde sig megen umage. Alle elever var
koncentrerede om undervisningen hele tiden - det ser man ikke så
tit.
Undervisningen var på et flot fagligt niveau, hvor alle kunne være
med, og de bedste alligevel blev udfordrede. Eleverne havde for det
meste ån fin udtale. De fleste talte også frit og naturligt på engelsk.
I oversættelse viste de en god forståelse af sproget. Jeg
fornemmer, at de har arbejdet godt med lektierne.

Historie

Jeg har overværet historieundervisning med lidt forskelige metoder'
En lærer, der holdt sig meget til bogen og baserede undervisningen
meget på Oiatog med eleverne om teksten. Læreren havde en stor
viden om emnet, og de mest interesserede elever fik et godt
udbytte.
En anden lærer lod eleverne arbejde med et selvvalgt emne, som
de skulle fremlægge for klassen. Her var alle elever motiverede og
der blev arbejdet godt. Emnerne var meget forskellige, men alle
grupper havde valgt at bruge computer (powerpoint) til deres
fremlæggelse.

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

Stemningen på skolen er 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. Eleverne opfører sig pænt og virker
alle høflige og velopdragne. Selvom omgangstonen mellem elever og lærere kan
virke lidt mere formel end man oplever det i folkeskolen, er eleverne meget glade
for lærerne. Jeg oplever et godt samspil mellem lærere og elever. Omgangsformen
synes ligeværdig og åben. Der er fuld lighed mellem piger og drenge.
Demokåti og såmfundsmæssig frihed indgår som naturlige elementer skolens
dagligdag og undervisning. Skolen har et velfungerende^ele-vråd, der holder 4 - 5

^iaå, oå å-ret. Elevrådeihar haft konkret indflydelse på gårdens indretning og
andet. En kommende udvidelse af gården skal også drøftel med elevråOet.
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Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra et en helhedsvurdering står
mål med. hvad der almindeliqvis kræves i folkeskolen

Skolens følger ministeriets læseplaner og Fælles t'rtåt i alle prøvefag. Skolens lærere
er fagligt dygtige og respekterede af eleverne. Undervisningen starter punktligt, og
er hurtigt i gang. Eleverne følger godt med, og forstyrre ikke i undervisningen.
Ud fra en tråtneasvurdering står skolens undervisning fuldt ud mål med hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen.

Faglige og trivselsmæssige udviklingsmål for skolen

Skolen har primært fokus på en høj faglighed og en god sprogudvikl..lng. Dansk som
andetsprog har i flere år været et af skolens centrale udviklingsområder, og er det
stadig. Næsten alle lærere har gennemført et kursus i dansk som andet sprog.
Skolen har oprustet på lT-området og brug af computere indgår i stigende grad i

undervisningen.
Skolen har indført elektroniske elevplaner. De elektroniske elevplaner er et vigtigt
værktøj, når lærerne laver årsplaner og tilrettelægger de forskellige forløb ud fra
ministeriets forenklede fælles må1.

Skolen arbejder på at indføre en elektronisk platform for kommunikation med
hjemmene.
Skolens udendørsarealer bliver igen udvidet med et område bag hovedbygningen.
Det er ikke afgjort, hvordan det lkal indrettes. Elevrådet tænkes inddraget i

processen.

Udviklingsplaner

Planer for det pædagogiske personales kompetence i kommende skoleår

Alle lærere har været på kursus i de nye forenklede Fæles Må1. Her ud over har
mange lærere været på korte kurser. Skolen har været i stand til at imødekomme
alle lærerenes kursusønsker.

Ti lsynsførendes u nderskrift

'Z|-oS-ZorS
Nick Stær Andersen
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