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Tilsynsrapport for skoleåret 2016-2017 

Bjørns Internationale Skole, Gartnerivej 5, 2100 København Ø. 

- udformet juni 2017 af tilsynsførende lektor cand.psych. Mette Geldmann 

 

I forbindelse med mit tilsyn på skolen har jeg talt med skolens leder Pia Drabowicz og med 

lærerne, de to mangeårigt ansatte sekretær og pedel om skolens pædagogik, elevernes 

læring og læringsvilkår, om børnenes og de voksnes trivsel; og jeg har løbende haft 

samtaler med de lærere, hvis undervisning jeg har overværet, og i det hele taget har jeg 

talt om såvel faglige som sociale forhold med mange børn og voksne på skolen gennem 

året. 

 

Jeg har i dette skoleår besøgt skolen i december, januar, februar, marts, april, maj og i juni 

måned overværer jeg skolens medvirken i Cirkus Baldoni på Bellahøj d. 20.6.2017. 

 

I december overværede jeg, som sædvanlig, Luciaoptoget, i år med rekord mange 

deltagere: 64 børn gik udklædte i optog og sang 17 sange på 7 sprog med Pia som 

korleder. Børnene repræsenterer 6 religioner eller overbevisninger: hinduer, budister, 

katolikker, muslimer, protestanter og ateister og i fællesskab indleder de lysfesten ”med at 

bære lyset ind”. 

 

Som tilsynsførende er jeg blevet godt modtaget af såvel ansatte som af eleverne på alle 

klassetrin. Jeg har besøgt skolen, i år i alt godt 13 besøg i klasserne, i enkelte timer og i 

sammenhængende modulforløb.  

I år er sidste gang, jeg fungerer som tilsynsførende på skolen; det har været syv herlige år 

- og jeg ønsker alt det bedste for skolen fremover! 

 

Generelt oplever jeg skolen som en meget faglig skole, alle børn som voksne er for det meste 

fagligt fordybet, timerne er stort set altid velstrukturerede og undervisningen afklarende, 

eksperimenterende, inspirerende og engagerende; præget af mange forskellige gamle og nye 

undervisningsformer afvekslende mellem oplæg i plenum og forskellige former for gruppearbejde i 

mindre grupper til udforskning, bearbejdelse og italesættelse af ny viden, kunnen og kompetencer. 

I de ældste klasser har alle eleverne computere foran sig, gennem hvilke de individuelt og sammen 

kobler sig på lærerens. Der er SMART notebooks og mange spændende interaktive 

undervisningsmaterialer i alle klasseværelser og disse bruges flittigt og relevant af såvel lærerne 

som eleverne, ligesom velvalgte bøger og spil af forskelligt indhold og sværhedsgrad også danner 

et godt udgangspunkt for arbejdet; nogen gange med basis i elev differentiering med dertil hørende 

materialer på forskellige klassetrin i enkelte klasser, andre gange mere præget af 

undervisningsdifferentiering med plads til forskellige udfordringer for de enkelte elever. 

 

I de ældste klasser er der læsebånd: i april og november og i de små klasser læser alle hver dag. 
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Alt dette sker i en anerkendende atmosfære af velforberedte, veloplagte og velstrukturerede 

undervisere, som med empati for den enkelte og med stor ildhu, omhu og respekt for den enkelte 

elev og hele gruppen løbende tager mange faglige afklarende samtaler og hjælper såvel 

enkeltelever såvel som de enkelte arbejdsgrupper til rette undervejs i timerne. Ligesom lektier 

hjemme også klargøres og forberedes.  

 

Jeg har overværet undervisning den: 

17. og d. 24. januar 2016: 

DA : Matematik med Camilla  

DB: Matematik med Lea 

DC: Dansk og historie med vikar: Gitte om ’Verdensmål - Børnekonventionen’ 

EA: Engelsk og en dansk sang med Bernadette 

EB: Science med Adrian 

EC: Fransk med Merete 

 

28/2, 7/3 og 2/5 - DE: Projektperioden: opstart og afslutning med Jeff, Michael og Thomas. 

- især projektforløbet foråret 2017 har jeg i år valgt at uddybe: 

Jeg har spurgt børnene om, hvad de har lært i perioden og om hvad de synes om denne 

arbejdsform; her følger nogle sammenskrevne svar fra de unge: 

”Hyggelig arbejdsproces. Hun har lært at man skal fokuserer mere på den kreative side af projektopgaven. 

Arbejde fint, hendes gruppe var meget fokuseret på projektopgaven 

Første gang, var det stressende og hun blev meget nervøs, men det var en god måde at lære på. Godt 

samarbejde, samtidig have det sjovt. 

En sjov og kreativ opgave. Hun har lært at man skal fokusere mere på produktet. 

Jeg synes det var en spændende opgave at arbejde med. Den var dog lidt stressende eftersom man at man 

skulle nå så meget. Min gruppe har været god til at samarbejde og har været meget fokuseret. Jeg har lært 

at man skal fokuserer mere på det kreative i projektopgaven. 

Vi har alle sammen lært at man skal fokusere mere på den kreative side af projektopgaven. Vi lagde alle 

sammen mærke til at de andre grupper har været meget koncentreret, havde styr på tingene og så meget 

engagerede ud. 

Projektopgaven har været en god måde at lære på.  

 Din oplevelse? 

Det var svært at arbejde alene.  

- Men det kunne også være lettere at arbejde alene 

Lærte meget. Ny viden efter interview 

Det var en smule svært at arbejde i grupper. Fik ny viden efter undersøgelser 

Den var god. Godt samarbejde. Lærerig proces 

 

Hvordan du så andre? 

Nogle arbejdede med mange statistikker, og det gik godt for dem 

Alle havde forskellige holdninger 

Alle havde forskellige måder at arbejde på. Folk var meget hjælpsomme   

Hvad jeg har lært med eksempel? 

Komme forberedt. Ikke være så nervøs. Tage det mere med ro. Ikke være så stædig 

Samarbejde med andre. Tage mere ansvar 
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Oplevelse. Godt at arbejde med et anderledes emne. Havde det sjovt sammen, selv om de stadig lavede 

noget, havde en god fremlæggelse. Erfaring er nøglen til en god fremlæggelse. 

Spændende at arbejde med nogen, hun ikke har prøvet at arbejde sammen med før. De samarbejdede godt 

sammen, så de fordelte opgaverne i gruppen godt. Mere tid til forskellige opgaver. 

Det var lidt stressende, og man blev lidt nervøs. De så flittige og koncentrerede ud. 

Samarbejde, hvis man har godt samarbejde, gør det det meget nemmere. 

Det var et meget koncentreret og lidt stressende forløb, men jeg synes, vi arbejdede meget godt sammen. 

Jeg synes, jeg har lært at fordele opgaverne bedre imellem hinanden, fordi vi kun var to personer. Synes det 

var godt at lave projektopgave. Kunne godt lide man selv kunne lave sine grupper, for man kan vælge nogen 

man arbejder bedre med end andre. 

Havde en god oplevelse, fordi han havde et godt emne. Lærte mange nye ting. 

Det var ok, men man kan ikke få lov til at gøre det, man selv ville. Fordi alle havde hver sin mening omkring 

emnet. Det var en fin nok oplevelse, minder meget om alle de andre projekter vi har haft gennem året. Det 

var dejligt at arbejde med andre med et emne, man ikke vidste så meget om. 

Hvad har du lært: 
Er blevet bedre til at samarbejde, respektere andres holdninger og være gode til at fordele opgaver. Være 
god til at finde et kompromis i grupperne ,også selvom man ikke er enige i alt, der bliver sagt”. 

 

 

 

7. og 14/3: 

DB: Engelsk med Jeff 

DD: Projektperiode opstart med Michael 

 

25. og 28/4: 

DB: Engelsk med Jeff 

DC: Dansk med Merete: Moderne kunsteventyr 

 

 

Mit generelle indtryk 

Samlet set fremstår undervisningen i alle fag som veltilrettelagt og velorganiseret; og 

undervisningen er præget af høj frad af faglighed, klare mål og metoder.  

Skolemiljøet virker i sin helhed som trygt, anerkendende og fagligt udfordrende for den enkelte og 

med en generel god og hjælpsom stemning fra lærer og elever og elever imellem, hvor ledelsen 

også dagligt svæver støttende, afklarende og rammesættende rundt om og på skolen. 

Klasserummene er præget af meget forskelligartede projekter, opslagsværker, computere og 

mange muligheder for udforskning og fordybelse alene og sammen med andre.  

Gangene på skolen viser også de mange forskellige aktiviteter: haikudigte, blomsterbilleder, 

billeder af gamle græske vaser med mønstre, huse med flag m.m. 

 

Det er tillige en fornøjelse at opleve, hvordan lærerstaben, administrationen og ledelsen står 

sammen om at skabe de bedst mulige trivsels- og læringsbetingelser for såvel enkelte børn som 

hele klasser; og omkring enkelte voksne i lærerstaben og ledelsen, når dette i særlig grad i en 
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periode er nødvendigt. 

 

Undervisningen og elevernes faglige niveau står til fulde mål med folkeskolelovens krav, og skolen 

lever tillige op til formålet med at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og 

folkestyre med respekt for grundlæggende menneske- og friheds rettigheder.  

12.6.2017 Tilsynsførende, lektor, cand.psych. Mette Geldmann 

 


