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Tilsynets formål 
Tilsynet skal sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller 
anbringelsesstedet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1. 

 

Oplysning om institutionen: 

A. Navn, skolekode og overenskomstpart på 

Dagbehandlingstilbud  

 

Skolen ved Sorte Hest  
Skolekode 101 594 
Skolen ved Sorte Hest har undervisningsoverenskomst med 
Københavns Kommune. 
B. Pædagogisk-

psykologisk rådgivning: 

C. Samarbejdsrelationer med lokale 

skoler  

 
Københavnske elever 
betjenes af den 
sagsansvarlige psykolog 
fra elevens bopælsområde. 
Udenbys elever af PPR i 
området Vesterbro-Valby-
Kgs Enghave. 
 

 

 

 
Skolen ved Sorte Hest (SVSH) 
prioriterer samarbejdet med 
partnerskolen Vesterbro Ny Skole 
(VNS) højt. 
Skolen ser et stort potentiale i de 
mangeartede gevinster som et godt 
samarbejde genererer. Både set fra 
elevernes synspunkt, men også for alle 
de involverede faggrupper, 
pædagoger, lærere og ledere. 
 
Skolen er meget opmærksomme på 
deres egen rolle i samarbejdet. Skolen 
besidder en ekspertviden på 
specialområdet, som de ønsker at gøre 
tilgængelig for partnerskolen. Dette 
omfatter bl.a. at give 
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medarbejdergruppen på partnerskolen 
ny viden og flere værktøjer i det 
daglige arbejde med eleverne. Udover 
at det påvirker elevgruppen på VNS 
positivt, giver det partnerne et fælles 
sprog og en lettere samarbejdsproces, 
når SVSH tilbagesluser egne elever til 
folkeskolen. Gennem mange år har 
SVSH haft et samarbejde omkring 
fysikundervisning af skolens egne 
elever på VNS. VNS stiller lokaler til 
rådighed og SVSH aflønner to af 
folkeskolens fysiklærere for at 
forberede og varetage selve 
fysikundervisningen i to lektioner om 
ugen. I øjeblikket har SVSH egen 
fysiklærer. Derfor låner SVSH pt. kun 
lokaler og modtager sparring op til 
prøverne. 
 
VNS er SVSH behjælpelige ved 
afholdelse af FP9. Dette kan i praksis 
være en god hjælp, både i forhold brug 
af lokaler, men også som 
sparringspartnere ved praktisk 
afvikling af prøver. 
 
Derudover begyndte skolerne for 3-4 
år siden at samarbejde på ledelsesplan 
i form af vidensdeling, 
erfaringsudveksling og faglig 
udvikling. 
 
SVSH har planlagt og udført et 
inklusionsforløb, hvor skolens 
inklusionsteam har været ude i en 1. 
klasse på VNS. Dette forløb, som 
strakte sig over tre måneder og som 
også involverede forældrene til den 
pågældende elev, var en stor succes. 
Og den efterfølgende evaluering var 
også meget tydelig, både eleven, 
lærerne og forældrene kunne nu 
mærke en signifikant ændring af 
elevens trivsel og læring. 
 
En pædagog fra VNS har været på 
inspirationsbesøg i indskolingen på 
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SvSH for at observere og blive 
klogere på vores specialundervisning 
og tilgang til eleverne. 
 
SVSH har afholdt en del kurser, hvor 
vi har inviteret personale fra VNS 
med, disse kurser har alle været 
omhandlende undervisning af børn 
med problemskabende adfærd. 
 
Derudover har SVSH afholdt et stort 
tretimers eftermiddags-arrangement i 
multisalen på VNS med plads til 300 
pers. Her var det muligt, at have alle 
personaler fra begge skoler med.  
Arrangementet gentages i 2017, hvor 
læringskonsulent, Lene Heckmann, 
kommer og holder foredrag om det 
dynamiske tankesæt. 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 

D. Institutionsbeskrivelse  

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.1.11.2017 indskrevet 33 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 
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med sine individuelle skolefaglige opgaver, og kan udvikle sig 
bedst muligt på sit eget niveau. 
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 7-12 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, Autisme mm.), 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. 
 

 

Personale og undervisning:  

A. Beskrivelse af lærere og ledelse 

 
Personalet består af 10 fuldtidsansatte og 4 timeansatte lærere. 
Derudover er der ansat 8 pædagoger og 5 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.  
 

Lederens navn og funktion samt primære uddannelse: 
Faglig Leder er uddannet lærer. Skolens leder er uddannet 
socialpædagog 
 
B. Beskrivelse af undervisningen generelt 

Forefindes undervisningsplaner indeholdende undervisningstid 

og -forløb:                
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 Ja: X        Nej: 

Undervises der i fuld fagrække og fuldt timetal: 

Ja 

 

Fritagelser for fag, prøver samt lægeerklæringer ved nedsat 

undervisningstid: 

Skolen er vejledt og indforståede i reglerne for fritagelser for fag og 
prøver. Desuden at alle elevers eventuelle nedsættelser af 
undervisningstiden fordrer en lægeerklæring, der til enhver tid skal 
være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 
 

 

National trivselsmåling: 

Skolen ved Sorte Hest har gennemført den nationale trivselsmåling i 

april 2017. 

 

Nationale test: 

Alle Skolen ved Sorte Hests elever afholder de obligatoriske og 
frivillige nationale test 
 

 

Folkeskolens 9.-klasseprøver: 

Skolen ved Sorte Hest havde ved folkeskolens prøver maj/juni 2017 
fire elever til folkeskolens afgangsprøver. Eleverne aflagde i 
gennemsnit 8,3 afgangsprøver med et karaktergennemsnit på 4,9. 
 
Ud af skolens ved afgangselever i skoleåret 2017/18 er 3 elever 
tilmeldt FP9. 
 

Beskrivelse af undervisningsmidler og materialer, herunder it-

udstyr: 

Eleverne har hver deres stationære computer. I flere klasselokaler 
findes desuden Smartboards. Under tilsynsbesøget blev der i 
undervisningen anvendt digitale læremidler og medier, som fx Clio 
m.v. De benyttede bogsystemer og undervisningsmaterialer på 
Skolen ved Sorte Hest vurderes til at være tidssvarende og 
varierede. 
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C. Indhentet materiale før tilsynsbesøg: 

 
Der er indhentet følgende dokumenter: 

• Oversigt over undervisningspersonalet, herunder lærernes 
linjefagskompetencer 

• Oversigt over elever med angivelse af klasse samt skolealder 
• Elevskemaer 
• Evt. fritagelser for fag, nationale test og afgangsprøve for 

indeværende skoleår 
• Standpunktskarakterer for 8-9 klasses elever 
• Kopi af prøvebeviser for maj/juni 2017 
• Beskrivelse af samarbejdsrelationen med prøveretsskolen 

VNS 
• Liste over afgangselever/ tilmeldte prøver maj/juni 2017 
• Årskurser i 2017/18 
• Timefordelingsplan 2017-2018 
• Oversigt over afgangselever 2017/2018 

 
 

Beskrivelse af forhold for det enkelte barn: 

A. Undervisningsstedets notater vedrørende den enkelte 

Elevplaner: 

 

Det vurderes, at de fremviste eksempler på elevplaner i Meebook 
lever op til bekendtgørelsen om digitale elevplaner.  
 
B. Magtanvendelse i forbindelse med undervisningen 

 

Hvordan arbejdes der med området: 

Skolen ved Sorte Hest følger Københavns Kommunes vejledning 
for brugen af magtanvendelser i folkeskolen, og har i en længere 
periode arbejdet med området. Skolen har i lighed med tidligere år 
planlagt et Kursus om ”Pædagogik ved udviklingsforstyrrelser” ved 
Bo Hejlskov Elven. Kurset omhandler: 

- Low arousal approach, konflikthåndtering i arbejdet med 
elever med særlige behov 

- Udviklingsforstyrrelser, neuropsykologi og neuropædagogik 
- Stress og stress-sænkende pædagogik 
- Pædagogisk ansvar 
- Spændingsfeltet mellem pædagogik og behandling 
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Beskrivelse af tilsynsbesøg: 

A. Observationer af undervisningen 

 

KL.8.30-9.30 Historie på Trinbrættet.  

4 elever fra 6-7.klasse undervises af to lærere. Undervisningen 
starter til tiden, og tilsynets tilstedeværelse introduceres kort for 
eleverne. Herefter gennemgås dagens program, der ses opskrevet på 
en whiteboardtavle, for eleverne og der spørges ind til, om eleverne 
kan huske hvad de skulle i gang med i lektionen. Eleverne kan 
fortælle, at de har om Christian d. 4´s historiske bygninger, og 
læreren spørger ind til, hvor langt de er nået med arbejdet. Herefter 
foregår der en demonstration af programmet Animoto under 
Skoletube, og læreren viser et eksempel på hvad programmet kan. 
Kl.08.37 kommer en femte elev ind i undervisningen. Eleverne 
arbejder på deres egne bærbare computere med den bygning, de 
hver især har valgt, og udvælger 8 billeder fra internettet til brug for 
lektionens senere arbejde. Det ses, at undervisningen styres af en 
Timetimer, og der er opsat læringsmål for lektionen. Disse er ”jeg 
kan undersøge bygninger på nettet” og ”jeg kan præsentere en 
historisk bygning på Animoto”. Kl.08.50 afholdes en kort pause. 
Eleverne spiller Skibbo, eller sidder med deres computer. Lærer 
beder efter den korte pause eleverne gå ind op Skoletube (Animoto), 
og viser kort programmet igen - og de forskellige steps, som 
eleverne skal igennem, når deres egne udvalgte billeder skal lægges 
ind i programmet. Dette tager ca. 7 minutter, og herefter arbejder 
eleverne individuelt med deres egen bygning. Dette foregår stille og 
roligt, og eleverne er optagede af undervisningen. To minutter før 
lektionens afslutning bedes eleverne gemme deres individuelle 
arbejde, og der vises en enkelt elevproduktion i plenum, ligesom 
eleverne læringsmål genbesøges for et kort feedback. En elev hentes 
kl. 09.14 til en elevsamtale i nabolokalet med en lærer. 
Undervisningslokalet er stort og indrettet med 6 arbejdspladser uden 
afskærmning, et stort fællesbord og interaktiv tavle. Hver elev har 
sin egen bærbare pc, og lokalet fremstår som et typisk 
undervisningslokale. Kl. 09.33 afsluttes undervisningen. Den har 
fremstået veltilrettelagt i forhold til eleverne. 

Kl.9.50-10.35 Lab/teknologiforståelse med Indskolingen og 1. 
mellemtrin 
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4 elever fra primært 4.klasse deltager i undervisningen, der forestås 
af to undervisere, mens yderligere to pædagoger understøtter. 
Eleverne undervises i Scratch, der er et programmeringsprogram, 
og der tales om hvor lang eleverne er kommet i det spil de arbejder 
med i Scratch, og hvilke baner de har programmeret indtil videre. 
En elev ønsker efter kort tid ikke at deltage, og forlader 
undervisningen med en pædagog. Det tales herefter om 
sværhedsgrad og de scripts, der skal ændres for at regulere 
sværhedsgraden i deres spil. Eleverne sidder hver i sær med deres 
egen computer, og udviklingen i spillet og valget af variabler 
foregår i plenum på den måde, at alle eleverne arbejder synkront – 
på deres egen pc. Kl. 10.05 forlader to elever undervisningen, og 
tilsynet informeres efterfølgende af en pædagog omkring, at 
eleverne selv gav udtryk for, at det blev for svært at deltage i 
lektionen, hvorfor de bad om at måtte returnere til deres egen klasse 
igen. 

  

10.35-11.20 Engelsk med udskolingen 

Da tilsynet kommer ind undervisningen, er 9.klassesholdet netop i 
gang med at færdiggøre højtlæsningen af en dansk tekst fra forrige 
lektion. Tre elever undervises af to lærere ses det. Programmet for 
engelskundervisningen gennemgås herefter for de tre elever, og 
dette foregår på engelsk – programmet er ligeledes opskrevet på 
engelsk på en whiteboardtavle i lokalet observeres det. Eleverne 
fører en dialog med læreren om filmen ”The Devils Playground”, 
der er en dokumentarfilm om unge Amishfolk, som eleverne har set. 
Samtalen foregår udelukkende på engelsk, hvilket eleverne fremstår 
fuldt fortrolige omkring. Eleverne tager noter til dialogen, der flyder 
frit, og der tales om hovedpersonerne og deres handlinger i filmen, 
der skrives op på en whiteboardtavle i kronologisk rækkefølge. Kl. 
11.00 påbegyndes en ny øvelse der hedder ”fifty word story”, hvor 
eleverne gives et ganske kort forlæg, til hvad historien skal handle 
om. I dette tilfælde ”Yesterday i woke up in an Amish community”. 
Eleverne skriver herefter historien, der skal være på præcis 50 ord. 
Efter ca. 10 minutter læser eleverne deres historie op for hinanden. 
Kl. 11.14 læser eleverne efter tur højt fra en overordnet tekst om 
Amishfolket, og ukendte ord oversættes undervejs. Undervisningen 
afsluttes til tiden, og vurderes at have haft en høj faglig kvalitet.  

Undervisningslokalet er indrettet som Trinbrættet, dog forefindes 
der ikke en interaktiv tavle i lokalet, men derimod et stort Smart-tv, 
der kan noget af det samme. 

Kl.12.10-12.30 Religion med 2. mellemtrin. 
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Holdet består af 9 elever fra 5-9 klasse. På tilsynsdagen er to elever 
fraværende, og yderlige to undervises andetsteds. 5 elever 
undervises i mellemtrinnets fælleslokale af en lærer, og en pædagog 
og en medhjælper deltager ligeledes i undervisningen. Programmet 
for lektionen ses skrevet op på en tavle, og der tales lidt om forrige 
lektion, hvor temaet var trosskiftet fra hedenskab til kristendom i 
Danmark. Der spørges ind til begreberne hedning, trosskifte og 
Ansgar. Dette varer ca. 8 minutter, hvorefter der ses en film på 
Clioonline om danernes kristning. Læreren spørger efterfølgende 
ind til filmens indhold, og eleverne svarer efter bedste evne. Der 
foregår en bred snak om trosskifte. Undervisningen afsluttes kl. 
12.30.  

12.45 Tysk med Trinbrættet/Matematik med Udskolingen 

4 elever undervises i tysk af to lærere på Trinbrættet. Lektionens 
tema er, hvordan man bestiller mad og drikke på en tysk restaurant. 
Eleverne gennemgår med læreren et menukort på tysk, og eleverne 
læser op fra dette efter tur. På klassens interaktive tavle vises der 
billeder af klassiske tyske retter, og der tales om dette.. 
Efterfølgende øver eleverne sig i at bestille mad og drikke til 
læreren. Dette foregår som en leg på tysk og på dansk, og der er en 
let og legende stemning i lokalet imens. Eleverne fremstår glade for 
faget. 

Tilsynet skifter kl.13.15 til 9.klasse, der har matematik. Der 
arbejdes med liter, vægt og længde i problemregningsprøven fra 
maj 2016. To elever undervises af en lærer, og arbejder individuelt 
eller sammen med læreren. Dette foregår på kompetent vis. 

 

13.30 Gennemgang af Elev og undervisningsplaner i Meebook 

Tilsynet gennemgår eksempler på elevplaner og 
undervisningsplaner i Meebook sammen med en lærer fra 
personalegruppen. 

13.45- 15.00 
Tilsynsmøde mellem Tilsynsførende og skolens ledelse. På mødet 
foregår en drøftelse og vidensdeling af følgende emner: 
 
Tilsynet gennemgår Skolen ved Sorte Hests faglige resultater fra 
folkeskolens afgangsprøver maj/juni 2017. 
 
Der tales om de emner, der optager Skolen ved Sorte Hest i forhold 
til undervisningsdelen. Skolen ved Sorte Hest fortæller om deres 
årskurser med Lone Heckmann og Bo Hejlskov Elven 
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Tilsynet orienterer desuden om reglerne skitseret i  
hyrdebrev af 16.juli 2016 fra Undervisningsministeriet vedr. 
undervisning på interne skoler på dagbehandlingstilbud og 
anbringelsessteder 
  
Kort opsummeret kan disse fremstilles således:  
· Elever, som modtager undervisning i et dagbehandlingstilbud 
eller anbringelsessted, skal have undervisning i folkeskolens fulde 
fagrække i overensstemmelse med folkeskolelovens almindelige 
regler om fag og timetal.  
· Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor 
dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet er beliggende, er 
forpligtet til at føre tilsyn med, at undervisningen omfatter 
folkeskolens fulde fagrække og opfylder folkeskolelovens 
minimumstimetal for undervisningstimer i fagene og krav til 
undervisningstidens samlede varighed.  
· Undervisningstiden for den enkelte elev kan alene nedsættes, 
hvis elevens helbred ifølge lægeerklæring ikke tillader 
gennemførelse af fuld undervisning.  
· En elev kan fritages for undervisning i et fag (dog ikke dansk og 
matematik) med forældrenes samtykke, hvis eleven har 
usædvanligt store vanskeligheder i faget, således at det ikke 
skønnes hensigtsmæssigt at give eleven specialundervisning i 
faget. Eleven skal i så fald have anden undervisning i stedet for det 
pågældende fag.  
· Kommunalbestyrelsens tilsyn med undervisningen i 
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder omfatter også tilsyn 
med, at reglerne om fritagelse af elever for undervisning i enkelte 
fag og nedsættelse af undervisningstiden på baggrund af en 
lægeerklæring, overholdes. 
 

 
Tilsynet orienterer ligeledes om revideringen af Vejledning om 
magtanvendelse, nødværge og nødret over for børn og unge i BUF 
Denne er blevet udsendt til skolen i august måned 2017. Det 
anbefales fortsat, at skoleleder sørger for, at alle ansatte 
gennemlæser vejledningen.  

Det drøftes afslutningsvist, hvordan der sikres mindst 45 minutters 
bevægelse i hverdagen for hver enkelt elev på Skolen ved Sorte 
Hest. Dette har tilsynet ikke set på tilsynsdagen, og skolen 
orienterer derfor om forskellige tiltag, som skolen gør for at leve op 
til kravet. 
 
Tilsynet orienterer desuden om observationerne på dagen. Disse har 
været overbevisende, og der er overværet en del spændende og god 
undervisning under tilsynet. Eleverne har i stor udstrækning været 
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optagede og deltagende i undervisningen, og de undervisende 
lærere har fremstået fagdidaktisk kompetente.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tilsynet: 

A. Hvem har foretaget tilsynet 

Navn: Søren Berg  

Stilling: Pædagogisk konsulent 

Kontaktoplysninger:  

Tlf. 23 26 38 20/ soeber@buf.kk.dk 

 

Dato for tilsyn: 2.11.2017 

B. Helhedsindtryk 

Vurderinger: 

Jeg finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet står mål 
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen jf. 
folkeskolelovens § 40, stk. 1. 
 
Tilsynet vurderer, at Skolen ved Sorte Hest leverer et 
dagbehandlingstilbud af høj kvalitet 
Pædagogiske anbefalinger for dagbehandlingstilbuddet: 

Der bør naturligvis fortsat være fokus på at fastholde en god 
læringskultur med fokus på synlig læring og feedback, og bygge 
videre på denne. 
C. Evt. stillede krav til dagbehandlingstilbuddet, og aftaler 

mellem tilsynsmyndighed og institution 

Tilsynet har ikke givet anledning til anmærkninger. 
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Godkendelse 

Dato:6/11 - 2017 

 

Tilsynsførende: Søren Berg 
 
 

Dato: 
 

Skoleleder af dagbehandlingstilbud: 
 
 

Kommentarer: 
Tilsynsrapporten bedes underskrevet af skoleleder og returneret til 
tilsynsførende samt lægges tilgængeligt på skolens hjemmeside 
senest 3 uger efter modtagelsen. 
Det er muligt at vedlægge kommentarer til rapporten. Disse evt. 
kommentarer indarbejdes ikke i rapporten, men vil fremgå som 
bilag. 
 

 
 
 
 


