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Lejre Kommune har tilsynsopgaven med at skoletilbuddet lever fuldt op til lovgivningen og den gældende undervis-
ningsoverenskomst mellem skoletilbud og Lejre Kommune. Der udføres og rapporteres som udgangspunkt kvartalsvis, 
hvoraf to af de fire årlige tilsyn er uanmeldte. Tilsynsrapporterne skal være tilgængelige for omverden.  
Med henblik på anonymisering vil rapporten ikke ud over navne nævne elevers og personalets køn, med mindre det 
tjener et formål som samtidigt ikke udstiller nogen negativt eller heller ikke rummer personfølsomme oplysninger. Der-
for anvender rapporten det kønsanonyme ’hen’ i stedet for han/hun. 
 
Tilsynsrapporten har to dele:  
Del 1 er en rapportering af det konkret aflagte tilsyn, og repræsenterer dermed et øjebliksbillede af skolens arbejde 
med dens elevers undervisning.  
Del 2 redegør for de relevante basisoplysninger vedr. skoletilbuddet, som skolelederen løbende holder opdaterede  
 
Del 1 
 

Dato for tilsyn: d. 3. marts 2022 
Tidspunkt: kl. 9.15-12.00  
Tilsyn nr.: 1/2022 
Type: Aftalt 
Forrige tilsyn: d. 25. november 2021  

 
1 Konklusion 
Stedet er som skoletilbud i færd med at etablere sig. Bl.a. er elevtallet en vigtig faktor for at kunne drive skole jf. 
undervisningsoverenskomsten med Lejre Kommune er langsomt på vej mod ti elever og der arbejdes målrettet på at 
komme i hus hermed. Ud fra andre relevante parametre lever Stedet op til undervisningsoverenskomsten med Lejre 
kommune. 

 
2 Møde med skoleleder 
Jeg har møde med Skoleleder Maria Thomsen og Administrativ leder Jens Thomsen. Jeg får indledningsvis udleveret 
nogle dokumenter som jeg op til tilsynsbesøget har bedt om (se pkt. 7):  

• Opdateret elevfortegnelse  
• Opdateret personalefortegnelse 
• Undervisningsplaner for to elever  
• Redegørelse for elever hvis ugentlige timetal og/elle fritagelse fra fag er reduceret 

Jeg får yderligere udleveret en såkaldt detaljeret handleplan til en elev, som skal understøtte arbejdet efter de krævede 
undervisningsplaner. Og endelig en nyligt udarbejdet lille ’flyer’ om skolen. 
 
Vi taler om arbejdet med elevtallet og planerne herfor, hvor der bl.a. indgår planer om at udvikle tilbud som sigter på 
at kunne udgøre et godt alternativ til bl.a. elevtyper med momentan skolevægring. Det er vigtigt at Stedet kører videre, 
sådan at de elever, der har deres tilbud på skolen, ikke skal oplever et uhensigtsmæssigt /utidigt skifte i deres skoleliv. 
Derfor er der stor fokus på at sikre en kontinuitet for skoletilbuddets elever. 
 
Der er jf. pkt. 7 og M ansat en lærer og en pædagog, som er påbegyndt en læreruddannelse.  
 
Vi taler om et par af eleverne og det daglige liv på skoletilbuddet. 
 

 
3 Overværet undervisning og /eller undervisningsrettede aktiviteter 
Dansk med elev (10 år) ved skoleleder Maria Thomsen i ’en til en’ undervisning. Vi sidder i et mindre lokale og der 
arbejdes med udgangspunkt i ’120 ord’ (Alinea) efter de opstillede mål for undervisningen jf. elevens handleplan (un-
dervisningsplan.  
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Der hersker en koncentreret stemning, hvor der arbejdes effektivt mellem underviser og elev. Der anvendes bl.a. et 
vendespil og med oplæsning. Eleven arbejder ikke alderssvarende, men jeg oplever en progression og et potentiale i 
udvikling. Medtaget mine observationer er at min tilstedeværelse synes at have en negativ – men forventelig - indvirk-
ning på eleven. 
 
Engelsk med elev (12 år). Læreren påbegynder undervisningen ved at konversere på engelsk og igangsætte undervis-
ningen. Temaet er ’Scotland’ og med udgangspunkt i nogle arbejdspapirer skal eleven via sin PC søge svar på nogle 
almene f.eks. geografiske spørgsmål, såsom hvor mange indbyggere er der i ….  
 
Eleven gør sig stor umage med udtalen, og klarer det efter det udgangspunkt jeg kender til elevens, godt. Med lidt 
støtte undervejs (at gå fra det ene spørgsmål til det andet) arbejder eleven sig igennem arbejdspapiret. Undervisningen 
fungerer i en tryg atmosfære, og eleven synes ikke at være sønderligt påvirket af min tilstedeværelse. 
 
Udenfor skolebygningen er jeg sammen med en elev (15 år), der sammen med en pædagog er i gang med at omdanne 
et skur (tidligere hønsehus bygget i mursten) til et kommende sløjdlokale. Vi er inde i bygningen, hvor der er lagt 
dampspærre i loftet og der pågår opmåling af gipsplader til at inddække loftet i rummet. Eleven er overvejende tavs, 
men svarer dog yderst kortfattet og med nogen tøven på mine nysgerrige spørgsmål om processen.  
   

 
4 Kommunikation med elever 
Jeg har en samtale med eleven der beskrevet i pkt. 3 modtager danskundervisning. Vi sidder alene i lokalet hvor un-
dervisningen lige er foregået. Eleven giver udtryk for tilfredshed med at gå i skoletilbuddet. Jeg stiller nogle spørgsmål 
som er en blanding af at være lukkede og åbne. Om hvad han bedst kan lide ved skolen, fortæller han at han har det 
stramt med dansk, men dog godt kan lide at have matematik og så katten, der holder til ude i gården. Eleven virker 
tilfreds, da jeg siger tak til at ville tale med mig. 
 

 
5 Kommunikation med medarbejdere 
Jeg har et aftalt møde med pædagogen som beskrevet arbejder sammen med en elev om at omdanne et skur til Sløjd-
lokale. Pædagogen og jeg taler om et par af de elever jeg har observeret under tilsynet i dag, men mest fortæller 
pædagogen om sit arbejde med især to elever (10 og 8 år) som hver især har udviklet en udpræget skolevægring og 
derfor stort set ikke (endnu) kommer på skoletilbuddet. Pædagogen har en efteruddannelse i familieterapi, hvilket 
kommer i spil i rigt mål mht. de to nævnte elever.  
 
I samarbejde med de to elevers respektive forældre besøger pædagogen dagligt eleverne i/ved hjemmet, mhb. på at 
undervise dem der. Det opnås ikke ofte, men der spores en vis gryende vilje til at mødes. Den ene elev er gået med til 
at møde pædagogen i et lokale på den lokale folkeskole, for at modtage lidt undervisning. Der gøres systematiske 
forsøg på at motivere eleverne til at komme med til skoletilbuddet, og den ene elev har været med til nogle arrange-
menter (udendørs f.eks. Fastelavn).  
 
Jeg taler også løst med de øvrige tilstedeværende medarbejdere over en kop kaffe i en fælles pause omkring fælles-
bordet i køkken/allrummet.  
  

 
6 Andre indtryk under tilsynsbesøget  
Bygningen er en relativt nyt istandsat bolig (landejendom) og er blevet lettere modificeret af Stedet til at kunne give 
muligheder for at undervise i mindre rum. Centralt i bygningen er der et større køkken/allrum. Det er også her eleven 
og pædagogen befinder sig da jeg ankommer. Der er lokaler i stueetagen og på første etage. Udenfor er der gårdsplads, 
en bålplads og en lille boldbane. Der er planer om i fremtiden at kunne øge lejemålet til en bygning (længe) og gøre 
denne bygning egnet til undervisningslokaler med holdundervisning. Jeg får også vist at et skur er under ombygning til 
et slags sløjdlokale (se pkt. 3)  
 
Skolen fremstår lys og behagelig at befinde sig i.  
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7 Diverse dokumentation gennemgået under tilsynsbesøget (jf. Del 2) 
(undervisnings-/handleplaner, fraværsregistrering, dispensationer o. lign. 
 
Jeg får udleveret en opdateret elev- og personalefortegnelse. 
Elevtallet er identisk med elevtallet ved seneste tilsyn. 
Personalet er blevet tilført en lærer og en pædagog, som er påbegyndt en læreruddannelse. 
 
Jeg får udleveret to individuelle handleplaner (undervisningsplaner) som på tilfredsstillende vis redegør for de på-
gældende elevers undervisning med mål herfor i de relevante fag. Jeg orienteres også om de enkeltes elever ugentlige 
timetal, fagrække samt fraværsregistrering.   
 

 
8 Til særlig opfølgning efter dette tilsyn 

- Elevtallet 

 
Del 2  
Skoledelsen ajourfører punkter herunder løbende, dvs. min. 4 gange årligt i forbindelse med tilsynsbesøgene. 
 

A Skoletilbuddet: 
Stedet af 2021 
Ejer: Maria og Jens Thomsen 
Adresse: gershøjvej 42 4070 Kirke Hyllinge 
Telefon: 31515123 
Mailadresse: info@stedet-skole.dk 
Hjemmeside: www.stedet-skole.dk 
 

B Skoleleder:  
Navn: Maria Thomsen 
Mail: Maria@stedet-skole.dk 
Tlf: 20740868 

C Gældende undervisningsoverenskomst: 
Der forligger en ny undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune   
 

D Skolens målgruppe:  
Antal: 5 
Aldersfordeling: 8-14 år  
 
Beskrivelse af målgruppen:  fra 0. klasse til og med 9. klasse. Tilbuddet er rettet mod børn, der har brug for 
særlig og målrettet støtte i indlæringen, der ikke kan imødekommes i den almindelige folkeskole. 
Børn og unge, der i mere eller mindre grad, har faglige, sociale og emotionelle udfordringer. 
Elever som er pædagogisk behandlingskrævende, og har behov for særligt tilrettelagt undervisning og behand-
ling. 
Sårbare normalt begavede børn, evt. med psykiatriske diagnoser, ADHD, autisme, udviklings-, følelsesmæs-
sige- og tilknytningsforstyrrelser. 
Elever med utryghedsfølelse i større grupper. 
 

E Timetal og fag i overensstemmelse gældende folkeskolelov:  
Skoletilbuddet leverer tilbud om fuld fagrække og fuldt timetal i overensstemmelse med Folkeskoleloven. 
 

F Undervisningens tilrettelæggelse: 
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Undervisningen tager udgangspunkt i de opsatte læringsmål, således at eleverne gennem undervisningens 
indhold, forløb og aktiviteter berører alle kompetencemål, samt færdigheds- og vidensmål inden for trin-
målet. Samtidig vil der blive undervist i folkeskolens obligatoriske emner, færdselslære, sundheds - og sek-
sualundervisning og familiekundskab, uddannelse og job. 

7.-9. klasse vil blive tilbudt valgfag. 

For alle elever udarbejdes individuelle undervisningsplaner, som tager udgangspunkt i elevens aktu-
elle faglige standpunkt, udviklingsmuligheder og kompetencemål i fagets formål. 

Eleven følger grund skemaet i den udstrækning, eleven formår. Eleven overgår til anden fastlagt ak-
tivitet (køkken, krea, fysisk udfoldelse), hvis eleven ikke formår at modtage undervisning i det fulde 
fagmodul den pågældende dag.  
 

G Dispensationer vedr. enkelte elevers undervisning: 

Såfremt en elev ikke formår at deltage i den fulde skoledag, er det muligt i samarbejde med PPR at 
udarbejde et helbredsbetinget time nedsættelse skema inkl. lægelig begrundelse.  
Hvis der skal dispenseres for fuld fagkreds, er det i en dialog med forældre, som giver accept på baggrund af en 
udarbejdet PPV. 
 

H Dokumentation for medinddragelse af og samarbejde med forældre: 
Forældre underskriver at de har set handleplan og status skrivelse 
 

I Fraværsregistrering: 
Vi fraværs registrerer i skoleplan 
 

J Pædagogisk Psykologisk Rådgivning: 
Vi samarbejder med Lejre kommune om PPR betjeningen 

K Skolens eventuelle undervisning udenfor skoletilbuddets matrikel: 
 

L Evt. samarbejdsaftaler: 
Vi har samarbejdsaftale med Kirke Hyllinge skole, i de fag som vi lokalemæssigt ikke selv kan undervise i. 

M Skoletilbuddets personale: 
1 Skoleleder – pædagog og dansklærer til sommer 
1 Administrativ leder 
3 Pædagoger (heraf en med familieterapeutudd.) 
1 Lærer 
 

N Skoletilbuddets hjemmeside: 
www.stedet-skole.dk 
 

O Årsregnskab  
Forefindes ikke pt. 
 

  
 

Dato:  d. 11/3 2022                      Tilsynsførendes underskrift:  
                        Peter Schultz 
 
Tilsynsrapporten bedes gennemlæst af skolens ledelse med returnerer med dateret underskrift senest 8 dage fra mod-
tagelsen og er dermed færdigbehandlet og fremsendes til Center for Børn og Læring, Lejre Kommune. 
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Skoletilbuddet har ansvaret for at tilsynsrapporten bliver offentlig tilgængelig (Skoletilbuddets hjemmeside).  
 
Vedlægges tilsynsrapporten yderligere – kommentarer o.a. sæt kryds:    _____ Ja.      _____Nej 
 
  
Dato:  Skolelederens underskrift:  
    Maria Thomsen  


