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NOTAT 

Tilsynsrapport over anmeldt 
undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte 
Hest 15.9 2016 
 
 
Lovgrundlag for tilsyn 
 
Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med 
Undervisningsoverenskomst og Bekendtgørelse nr. 702 af 23/06/2014: 
”Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand”, § 19 stk. 2: Den (…) nævnte 
tilsynsfunktion skal blandt andet sikre, at undervisningen i 
dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet står mål med, hvad 
der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 
1. 
 
 
Navn og øvrige oplysninger, tilsynsførende 
 
Søren Berg, tilsynsførende 
Specialområdet 
Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Gyldenløvesgade 15, 2. 
1502 København V 
23 26 38 20 
soeber@buf.kk.dk 
 
 
Fakta om undervisningsstedet  
Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole- og dagbehandlingstilbud 
for børn i den skolepligtige alder. Skolen er organiseret som en fond 
og har undervisningsoverenskomst med Børne- og 
ungdomsforvaltningen i København, som også fører tilsyn med 
skolen. Skolen har eksisteret siden 1997, og har således mange års 
erfaring med undervisning og behandling af børn med særlige behov.  
 
Skolen har pr.1.9.2016 39 elever, og er derfor et mindre overskueligt 
miljø. Skolen har en normering på ca. én voksen pr. to elever, og det 
er derfor altid muligt at få hjælp til det, som er svært – hvad enten det 
er fagligt eller socialt. Det betyder, at der kan skabes et roligt og trygt 
miljø, hvor hver enkelt elev kan arbejde med sine individuelle 
skolefaglige opgaver, og kan udvikle sig bedst muligt på sit eget 
niveau. 
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Skolen har speciale i at arbejde med børn med forskellige 
udviklingsforstyrrelser. Skolen modtager løbende flere elever med 
diagnoser indenfor dette område.  
 
Elevgruppen 
Elevgruppen er børn i den skolepligtige alder, der ved 
indskrivningstidspunktet befinder sig i alderen 7-15 år. Der kan dog 
dispenseres i særlige tilfælde. 
 
Med hensyn til problematik, er elevgruppen meget blandet. Der er dels 
tale om elever med forskellige former for diagnosticerede 
udviklingsforstyrrelser (ADHD, AST), dels om elever hvis 
vanskeligheder tilskrives belastende opvækst- og familieforhold. 
Fælles for mange af skolens elever er dog en kortere eller længere 
række uheldige oplevelser af mødet med skolesystemet, ofte præget af 
hyppige skoleskift. 
 
Den blandede elevgruppe opleves som en resurse i det pædagogiske 
arbejde. Det åbner mulighed for at arbejde med den enkelte elevs 
forståelse af, og respekt for sine egne og andres forskellige svagheder 
og styrker. 
 
Skolen råder over en blanding af større og mindre 
undervisningslokaler, der vurderes tilfredsstillende i forhold til 
elevernes behov, og er opdelt i tre sektioner, indskoling, mellemtrin 
og udskoling, der ligger fysisk adskilt fra hinanden. 
 
Institutionsnummer: 101 594 
 
Undervisningspersonalet 
 
Personalet består af 9 fuldtidsansatte og 5 timeansatte lærere. Derudover 
er der ansat 7 pædagoger, 4 undervisere og 6 timeansatte 
pædagogmedhjælpere som undervisningsmedhjælp og til delvis dækning 
af skolens specialpædagogiske eftermiddagstilbud, samt til lektiecafe.  
De timeansatte lærere dækker fagene tysk, historie/samfundsfag og fysik.  
 
 
Undervisningsoverenskomst 
 
Er indgået med Børne- og Ungdomsforvaltningen juni 2013. 
 
Konklusion på tilsynsbesøg 
(eventuelle forudsætninger denne konklusion hviler på, er nævnt 
nederst i rapporten) 
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Tilsynet finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Skolen 
ved Sorte Hest fuldt står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1. 
 
 
 
Bilag udleveret i forbindelse med tilsynet 

 
Liste over personalet og dets kvalifikationer samt relevante årskurser 
Skemaer for alle skolens klassetrin 
Elevoversigt 
3 eksempler på årsplaner for fag med dertil hørende 
undervisningsplaner 
2 eksempler på elevplaner 
Timefordelingsplaner for alle skolens klassetrin 
Liste over fritagelser for prøve og nationale test 2017 
Årshjul for skolen 
Inklusionsmateriale vedrørende skolens konsulentvirksomhed  
Prøvebeviser for dimitterede elever fra juni 2016 
Måltaksonomier for dansk, matematik og engelsk 
 
Timetalsberegning og fagrække 
 
Det konkluderes, på baggrund af de fremsendte elevskemaer og 
timefordelingsplaner for Skolen ved Sorte Hest, at skolen lever op til 
mindste timetallene for folkeskolen jf. styrelsesvedtægten for 
folkeskolen i Københavns Kommune 
 
 
Beskrivelse af tilsynsbesøg 
 
Tilsynet har bestået af et undervisningstilsyn med både indskolingen, 
mellemtrinnet og udskolingen, ligesom det er planlagt at følge 
forskellige former for undervisning på dagen 
 
08:15-09:40 
Science (Fysik/Kemi med udskolingen)  
Undervisningen foregår i fysiklokalet på Vesterbro Ny Skole, der 
samtidig er Skolen ved Sorte Hests prøveretsskole og 
samarbejdspartner. Der er 9 elever på holdet, der undervises af en 
indlånt fysiklærer fra Vesterbro Ny Skole, mens skolens egen 
fysiklærer understøtter undervisningen. Efter en kort introduktion til 
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faget, udleverer læreren en tip en tier om metaller og molekyler i 
papirform, hvilken eleverne udfylder.  
På Smartboardtavlen i lokalet er læringsmålene for lektionen og 
forløbet synligt for eleverne, og det ses, at der arbejdes ud fra 
Gyldendals fysikportal. Der tales om metalfolie, og eleverne får hver 
udleveret et stykke, som de som udgangspunkt skal forsøge, at dele i 
så mange stykker, som det er fysisk muligt. Der tales om Demokrit, 
atomer, udelelighed, og hvordan et atom ser ud – ud fra fysiske 
modeller, som læreren fremviser. Der udleveres et eksemplar af 
Naturens Univers til hver af eleverne, og tales om et tidligere udført 
forsøg, hvor udskolingsholdet lavede drikkevand ud af saltvand, og 
tales mere generelt om vand og kemiske reaktioner. Der vises dernæst 
en kort film om hvad der sker, når man opvarmer jern og svovl, og 
eleverne tager hermed hul på deres næste emne, der handler om 
metaller. Eleverne bedes om to og to, at opstille et forsøg på papir, der 
kan demonstrere metallers evne til at lede enten strøm eller varme. 
Eleverne udfører efterfølgende deres forsøg fysisk i laboratoriet. Det 
observeres, at eleverne er laboratorievante og trænede i brugen af f. x 
bunsenbrændere, og at forsøgene udføres i god ro og orden. Der 
ryddes op efter forsøgene, og eleverne samles for at kunne fortælle de 
andre elever om netop deres forsøg, og de konklusioner, som de hver 
især har draget fra det. Undervisningen opleves veltilrettelagt og 
tilpasset elevernes niveau, og det opleves gavnligt, at undervisningen 
foregår i de almene rammer på en folkeskole. 
 
09.50- 10.35 
Matematik med mellemtrinnet. 
Der er fire elever fremmødt ved lektionens start i mellemtrinnets 
fælleslokale. Det observeres, at enkelte elever ikke deltager i 
fællesundervisningen, som tilsynet sidder med ved, men at disse 
undervises alene i deres grupperum af en lærer eller en pædagog. De 
fire elever i fællesundervisningen undervises af to lærere og en 
underviser. Der tales indledende om dagens navn, dato osv. i en 
lærerstyret tavlesnak, og herefter tales der om matematikfigurer – 
romber, trekanter, kvadrater mm.  Det repeteres ligeledes, hvad spidse 
og stumpe vinkler er, idet eleverne  dagen før er blevet undervist i 
dette. Det ses, at der på en whiteboardtavle er opskrevet 
læringsmålene for læsning tidligere på dagen. Eleverne udleveres 
skriftlige håndskrevne opgaver på papir, hvor der skal måles vinkler 
på forskellige figurer. Eleverne arbejder med opgaverne med god 
voksenstøtte. 
Undervisningslokalerne for mellemtrinnet består af et større 
fælleslokale med fællesbord og Smartboard samt tre mindre 
grupperum. Klokken 10.20 skifter tilsynet til et af de mindre 
grupperum, hvor ene elev undervises af en lærer i enrum. Eleven er 
dog lige blevet færdig med sit skolearbejde, og holder derfor pause. 
Eleven undervises af en lærer, der viser mig, hvad eleven har arbejdet 
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med og hvilke læringsmål eleven har for forløbet – i dette tilfælde fx 
at vide, hvad en tierovergang er, og mestring af dette i addition af 
tocifrede tal. Ved siden af, er den sidste tilstedeværende elev på 
mellemtrinnet gået til pause med en pædagog, og de resterende tre 
elever på mellemtrinnet er syge eller fraværende på dagen. Tilsynet 
går derfor tilbage til fællesbordet, hvor de fleste elever er blevet 
færdige med opgavearkene. Eleverne begynder at rydde op kort før 
lektionens afslutning, der afsluttes kort før det planlagte tidspunkt. 
Generelt vurderes det, at undervisningen i denne lektion også har 
været veltilpasset elevernes behov. 
 
10.35- 11.20 
Engelsk med indskolingen.  
Undervisningen forestås af en lærer, og derudover er der yderligere en 
lærer, en pædagog og en underviser til stede. Der er fem elever 
fremmødt ved lektionens start, og tilsynet informeres om, at et par af 
eleverne er i gang med at øve sig i at deltage i fællesundervisningen, 
og derfor muligvis vil forlade undervisningen med en voksen efter 25 
minutter. Yderligere to elever undervises i engelsk på etagen 
nedenunder. Programmet for lektionen er skrevet op på en 
whiteboardtavle, og omhandler tre punkter: today, a new song og 
training.  
Undervisningen foregår på en blanding af engelsk og dansk, og 
læreren stiller først en række spørgsmål til eleverne på engelsk, der så 
svarer tilbage, og herefter afspilles en engelsk sang/video på lokalets 
Smartboard. Sangen handler om en masse forskellige jobfunktioner og 
deres engelske navne, og der tales om, hvad disse betyder med 
eleverne. En enkelt elev deltager tydeligt kun perifert i 
undervisningen, hvilket pædagogen har fokus på, og de forlader derfor 
sammen lokalet kl. 10.47. Eleverne deltager fint i aktiviteten.  
Der skiftes aktivitet til et huskespil , hvor eleverne skal parre billeder 
sammen  med de dertil hørende engelske ord. 
Undervisningslokalet er godt indrettet til undervisning af mindre hold, 
og indeholder både Smartboard og whiteboardtavle, et stort fællesbord 
samt et par stationære computere. Lektionen kører hele tiden ud. 
 
 
11.25-12.00 
Frokost med skolens elever og personale. 
 
12.00-12.45 
Skolen ved Sorte Hest - LAB. Der undervises her tre elever af en lærer 
og en IT- specialist. Faget omhandler grundlæggende set 
programmering, og eleverne sidder med hver deres projekter, som 
tilsynet efter tur introduceres ind i. En elev har f. x. programmeret et 
tegneprogram, og de resterende to elever arbejder med mere avanceret 
computerprogrammering. LAB er tilrettelagt til at indfange centrale 
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færdighedsmål fra folkeskolens fag omhandlende IT, samt at motivere 
elever på skolen med særlige undervisningsbehov, med en særlig 
interesse for programmering og IT. Også her er der en meget rolig 
stemning i undervisningen, som eleverne tydeligt er motiverede for og 
optagede af. Det tekniske indhold vurderes højt. 
 
12.45-13.40 
Tysk med udskolingen. Der er syv elever på holdet, der undervises af 
en timeansat tysklærer- understøttet af to undervisere. Lektionens 
tema er at være ung: ”Zu sein”, og der udleveres skriftlige læringsmål 
for lektionen i et lille kompendium, der udover disse indeholder tyske 
gloser og spørgsmål/opgaver til en film, som eleverne skal se i løbet af 
lektionen. Læringsmålene diskuteres i plenum så det sikres, at alle 
eleverne forstår dem. Målet er primært, at eleverne kan redegøre for 
personer og handling i en tekst, og der tales om hvad der menes med 
dette. Herefter gennemgås forskellige gloser og begreber fra filmen 
”Hundefutter”. Eleverne ser filmen og skriver små noter i kompendiet 
undervejs. Efter filmen gennemgår læreren filmens indhold i plenum, 
og der tales om de forskellige temaer. Kl. 13.30 afholdes en kort pause 
på fem minutter, hvorefter eleverne to og to besvarer konkrete 
spørgsmål til filmen. 
Undervisningen optager eleverne, der er rolige og deltagende i 
lektionen. 
Undervisningslokalet er stort og nyt, med Smartboard og nyere 
møbler. 
 
 
 
Tilsynsmøde 13.40-15:00 
 
 
Efter tilsynet afholder jeg et møde med skolens ledelse. Her drøfter vi 
mine observationer på dagen, og de til tilsynet fremsendte 
dokumenter. Jeg vurderer, at tilsynet har været positivt, og at den 
observerede undervisning har været på et solidt og højt niveau. Der 
har været et stort fokus på den målstyrede undervisning i stort set alle 
lektioner, hvilket er dynamisk og positivt. 
Vi drøfter derefter skolens arbejde med måltaksonomier i fagene 
dansk, matematik og engelsk for de tre trin, og hvordan der arbejdes 
med disse i praksis. Tilsynet spørger ind til LAB- undervisningen, og 
de tanker der ligger bag denne, og vi drøfter de forskellige muligheder 
for at organisere undervisningen for de elever, der ikke rigtig 
profiterer af traditionelle undervisningsformer. 
 
Tilsynet beder om, at fritagelser for prøve og nationale test i fremtiden 
skrives ind i Københavns Kommunes skabelon. Desuden beder 
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tilsynet om, at standpunktskarakter for udskolingseleverne 
fremsendes, når de er givne i løbet af efteråret. 
 
Vi drøfter desuden skolens samarbejde med prøveretsskolen Vesterbro 
Ny Skole (VNS), som både udlåner lokaler og undervisere til SvSH, 
men som ligeledes har et spirende fagligt fællesskab med SvSH i 
forhold til erfaringsudveksling. SvSH sender hver anden mandag 
personale til VNSs viftemøder med ressourcecenteret, hvor tilbuddet 
bidrager med kompetencer og faglighed, der kan understøtte et 
inkluderende skolemiljø på folkeskolen. SvSH bruger desuden 
samarbejdet til at kunne sende elever i brobygningspraktikker med 
henblik på tilbageslusning til almenområdet. 
SvSH er generelt så langt fremme på dette område, at skolen har 
udvidet sin konsulentfunktion til andre kommuner end KK på 
områderne sparring, inspiration samt den rådgivende og konsultative 
funktion. 
 
 
 
 
 
Eventuelle bemærkninger der knytter sig til 
konklusionen 
 
Skolen ved Sorte hest havde ved folkeskolernes afgangsprøver 
maj/juni 2016 to elever til afgangsprøver. Der var ingen fritagelser for 
folkeskolens prøver, og eleverne gennemførte disse med et samlet 
karaktergennemsnit på 6,85, hvilket trods det lille antal afgangselever 
må vurderes positivt, idet dette karaktergennemsnit ligger over det 
samlede karaktergennemsnit for folkeskolen i Københavns Kommune 
for samme år. 
 
Skolen ved Sorte Hest leverer på tilsynsdagen undervisning af høj 
kvalitet, og det er tilsynets vurdering, at skolen er inde i en rivende 
faglig udvikling.  
 
 
 
Søren Berg 
Tilsynsførende 
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________________________________________________________
_ 
Skolelederunderskrift 
(tilsynsrapporten bedes underskrevet og returneret senest 2 uger efter 
modtagelsen) 
 
 
 
Det er muligt at vedlægge kommentarer til rapporten. Disse evt. 
kommentarer indarbejdes ikke i rapporten, men vil fremgå som bilag. 
 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 Søren Berg 
 
 
 
 


