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Parkskolen 
Nørregade 99, 
7400 Herning 
Att: Friskoleleder Krista Forum Bach. 
 
parkskolen@parkskolen-herning.dk 
 
Dato: 
12. december 2015   Sagsnr.: 09.00.00-P19-9-04 

Tilsynserklæring  

  
Parkskolen (Friskole) Skolekode 657036 
Nørregade 99, 7400 Herning 
 
Elever: 201 elever, 11 klasser 0.-10. årgang i 1 spor)  
Medarbejdere: 15 årsværk lærere, 2 med anden uddannelse. I SFO er der 2,5 års-
værk, 3 uddannede og 2 assistenter. Køkken, rengøring og teknisk service udgør 
4,3 stillinger. 
 

 Tilsynsførende: Ole Thorn Madsen, chefkonsulent, Børn og Unge, Herning Kom-
mune. 
 

1 Tilsynet har fundet sted på føl gende tidspunkt i kalenderåret 2015 :  
Tirsdag, den 1. december 2015 ved møde med ledelsen om skolens vækst og udvi-
delse med 10. klassetrin. 
Efterfølgende besøg i skolens overbygningsafdeling. 
 

2 Følgende fag med angivelse af klassetrin , der  har været observeret:  
8. klasse: Tysk 
10. klasse: Efterbehandling af arbejdsforløbet med den obligatoriske opgave. 
Skolen har årligt en rejse til Berlin, hvor der udarbejdes et materiale, der gennem-
går relevante opgaver i tysk i udskolingen. Materialet omfatter flere forskellige læ-
ringsmål i bl.a. samfundsfag. 
 

3 Vurdering af elevernes s tandpunkt i dansk, matematik, engelsk  og historie : 
Skolens generelle standpunkt vurderes som godt. I de afsluttende prøver, klarer 
skolens elever sig meget tilfredsstillende. 
 

4 Vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering 
står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folke skolen. 
Skolens undervisning er tilrettelagt i forhold til folkeskolelovens fællesmål/slutmål. 
Den undervisning, der er overværet, står mål med tilsvarende undervisning i folke-
skolen, og undervisningen bar præg af god forberedelse. Alle undervisningslokaler 
er nu indrettet med interaktive tavler, og trådløs internetadgang. Man har nu taget 
flere lokaler i brug, så skolens ældste elever har et afsnit for sig selv, dog stadig i 
tæt tilknytning til resten af skolen. Det er skolens plan, at ”overbygningens” lokaler 
skal indrettes så de i højere grad end nu, lever op til de ældste elevers behov i for-
hold til undervisning, pauser og andre sociale aktiviteter. 
 

5 Refleksion i forhold til:   
Eleverne: Der var en opmærksom og venlig stemning i undervisningen. Eleverne 
har stadig adgang til god kantinemad. Der er gode legemuligheder, og børnene er 
glade for at bruge arealet og de opstillede legeredskaber.  
Dog lagde vinteren (1/12-2015) en dæmper på aktiviteterne i redskaberne. 
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Undervisningspersonalet: Der er én fast mødedag på skolen, ellers disponerer læ-
rerne selv deres forberedelsestid. Ved særlige arrangementer kan der flekses. 
Denne model anvendes også efter folkeskolereformen, og det er lærerne umiddel-
bart tilfredse med. 
Den enkelte lærer afgør selv, hvor man ønsker at forberede sig. Der er indrettet læ-
rerarbejdspladser på skolen, hvis medarbejderne ønsker at bruge det. 
 
Ledelsen: Skolens elevtal er steget relativt meget siden reformen i Folkeskolen blev 
indført. Samtidig er den planlagte 10. klasse startet op, og der har været god inte-
resse for det nye tilbud, både blandt skolens egen 9. klasse; men også hos elever 
andre steder fra.  
Skolen har prøvekaraktererne liggende fast på sin hjemmeside. Sammenlignet med 
andre afgangselever i Herning Kommune, klarer Parkskolens elever sig godt. 
  
Skolen har gennemført et undervisningsforløb for en elev med særlige behov. Der 
kan dokumenteres et godt prøveresultat. 
 

6 Vurdering af, om skolen over holder kravet om at forberede eleverne til at leve i et sam-
fund med frihed og folkestyre. 
Der er en anerkendende holdning til menneskers forskellighed.  
Respekten for den enkelte samt kravet fra skolens sociale struktur, er i god har-
moni. Samarbejde, rummelighed og opgavefordeling lykkes med et godt resultat. 
 

7 Vurdering af undervisningsmaterialernes faglige og p ædagogiske kvalitet.  
Skolen har interaktive tavler i alle undervisningslokaler. De kan kobles op til skolens 
trådløse og bærbare computere. Der er trådløst internet til rådighed for såvel sko-
lens, som elevernes egne computere. Lærerne har megen rutine i brugen af de 
elektroniske medier. Der er fælles informationstavler, så både elever, lærere og for-
ældre kan orientere sig om dagens aktiviteter. Skolen har anskaffet nyt fagbogsma-
teriale og udvidet antallet af abonnementer til relevante internetportaler med under-
visningsmateriale. Der er god harmoni mellem de elektroniske medier og de traditi-
onelle materialer. 
 

8 Bemærkninger/vurdering af skolens slutmål, delmål og  undervisningsplaner.  
Skolen bruger folkeskolens fællesmål/slutmål som arbejdsgrundlag. Planen for ind-
arbejdelse af den nye lovgivning og udvidelsen af fagene på årgangene er gennem-
ført. Tiltag og ny lovgivning drøftes også ved kommende tilsyn. 
 

9 Bemærkninger/vurdering af skolens undervisning af to sprogede . 
Skolen har en gruppe elever, der undervises i dansk som andetsprog. Eleverne er 
godt integrerede; men har brug for at blive bedre til begrebsforståelse, faste vendin-
ger osv. En af skolens lærere har erfaring på området fra tidligere ansættelse.  
 

10 Bemærkninger/vurdering af elevernes prøveresultater . 
Resultaterne fra de afsluttende prøver på 9. klassetrin, ligger nu tilgængelige på 
skolens hjemmeside. Eleverne klarer sig generelt pænt, sammenlignet med øvrige 
skoler med 9. klassetrin. i Herning Kommune. 
 

11 Bemærkninger/vurdering af skolens evalueringsindsats . 
Der er en god tradition for at evaluere i forhold til både klasseundervisning og pro-
jektorienteret undervisning. Evalueringen gennemføres både som uformel samtale; 
men også ved kontrol af fakta og rettelser af elevernes opgaveløsninger. 

 


