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Indledning  
 
Tilsynsrapporten tager hovedsagelig afsæt i skolens fremsendte dokumenter.  
Efter udarbejdelse af tilsynsrapport, har rapporten været til høring på skolen. Herefter er den 
endelige rapport udarbejdet og lagt på Holbæk Kommunes hjemmeside 1.  
 
Formål med tilsyn 
Formålet er, at vurderer om skolen leve op til folkeskoleloven.  Se evt. ”manual om tilsyn med 
specialundervisning”2  
 
Funktion 
Funktionen som tilsynsførende har b.la til hensigt at give kommunalbestyrelsen mulighed for at 
følge med i, om undervisningen lever op til kravene i folkeskoleloven.  
 
 

Tilsynet er gennemført af  
 
Tilsynskonsulent, Carsten Trannerup 
Fagcenter for læring og trivsel 
72 36 90 37 
cartr@holb.dk 
 
 

Leder af fagcenter for læring og trivsel  
 
Siv Kjær Wagner 
sivkk@holb.dk 
 
 

Tilsynets gennemførsel  
 

• Netværksmøde: Oplæg om tilsynets fokusområder 

• Besigtigelse af lokaler 

• Netværksmøde: Retningslinjer for budget og regnskab samt præsentation af regneark som 
skolerne fremover skal anvende 

• Dokument, skolernes forberedelse til tilsyn, sendt til skolen 

• Dokumenter i forbindelse med tilsyn er sendt fra skolen til tilsynskonsulenten 

• Tilsyn gennemført 
 

 
1 Tilsyn med Dagbehandlingstilbud - Tilsynsrapporter (holbaek.dk) 
2 https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/publikationer/folkeskolen/2010-manual-om-tilsyn-med-specialundervisning.pdf  

mailto:cartr@holb.dk
mailto:sivkk@holb.dk
https://holbaek.dk/borger/born-unge-og-uddannelse/specialtilbud/institutioner/private-tilbud/tilsyn-med-dagbehandlingstilbud-tilsynsrapporter/
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/publikationer/folkeskolen/2010-manual-om-tilsyn-med-specialundervisning.pdf
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Fokusområder ved tilsyn  
 

• Antal ansatte i kategorierne: Lærer, pædagoger, pædagogmedhjælpere, andet personale 

• CV liste over alle ansatte 

• Kompetenceudvikling for skoleåret 2021/22 

• Beskrivelse af det fysiske undervisningsmiljø herunder faglokaler 

• Medarbejderfravær i skoleåret 2020/21 

• Personalegennemstrømning i skoleåret 2020/21 

• Antal elever fordelt på klassetrin 

• Elevfravær i anonymiseret form 

• Fritagelse fra undervisning 

• Forkortelse af undervisningstiden 

• Elevplaner 

• Samarbejde med UU 

• Årsplaner/læseplaner 

• Opgørelse over undervisningstimetal for alle fag fordelt på klassetrin 

• Lektiehjælp og faglig fordybelse 

• Nationale test 

• Afgangsprøver 

• Læringsmål 

• Valgfag 7.-9. klasse 

• Læringsfremmende kultur 

• Undervisningsledelse 

• IT 

• Fremme af god ro og orden i folkeskolen (bekendtgørelse) 

• Eksterne samarbejdspartnere 

• Magtanvendelse 

• Virksomhedsplan herunder krav til minimum 

• Generel udvikling på skolen 

• Økonomi 
 
 
 

Tilsyn – konklusion.  
 
Tilsynets vurdering af skolen 
Det er tilsynets vurdering af skolen lever op til folkeskoleloven 
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Antal ansatte  
 
Kategorier                      Antal ansatte 

Lærer 3 

Pædagoger 5 

Pædagogmedhjælpere 1 

Chauffør 1 

Pedel 1 

 
Bemærkninger 
Skolens lærer er linjefaguddannet i dansk, idræt, matematik, historie, engelsk, kristendom, historie 
og en lærer er superbruger i undervisningsportaler. Pædagogerne dækker erfaring inden for 
specialområdet, Bachelor og diplomuddannelse i kommunikation inden for det pædagogiske 
område og er uddannet familiecoach. 
 
  
 

CV liste over alle ansatte  
 
Tilsynet har modtaget CV liste. Det er tilsynets vurdering, at skolen har fagkapacitet til at forestå 
undervisningen.  
 
 

Medarbejderfravær for skoleåret 2020/21  
 
Skolens nuværende leder er tiltrådt 1.4.21. Skolen har ikke tidligere, før 1.4.21, registreret 
medarbejderfravær. Det gør skolen nu. Dette punkt drøftes derfor ved tilsyn 2022 hvor skolen 
inden tilsyn fremsender opgørelse over medarbejderfravær for skoleåret 2021-22. 
 
 

Personalegennemstrømning for skoleåret 2020/21 
Antal medarbejdere som er ophørt og antal medarbejdere som er ansat fordelt på 
nedenstående kategorier  
 
               Ophørt  Ansat 

Lærer  1 

Pædagoger   

Pædagogmedhjælpere 1  

Andet personale   

 
Skolen oplyser, at pædagogmedhjælperstillingen er genbesat med uddannet lærer. 
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Kompetenceudvikling for skoleåret 2021/22  
 

- Personalet modtaget supervision en gang om måneden af ekstern supervisor. 
- I indeværende skoleår undervises hele personalegruppen i mentalisering (5 lørdage). 
- Medarbejdere uddannes løbende i anvendelse af undervisningsportaler fx CLIO, Appwriter 

eller Gyldendal.  
 
 

Målgruppe  
 
Skolens beskrivelse 
 
Til Lykkegardskolen visiteres elever fra 0. til 10. klasse, med autismespektrum forstyrrelser, ADHD, 
tilknytningsforstyrrelser, udviklingshæmning eller andre udviklingsforstyrrelser, der samlet set har 
stor indvirkning på barnets og den unges evne til, at indgå i sociale relationer og livets forskellige 
arenaer i øvrigt.  
 
Eleverne tilbydes undervisning i fuld fagrække, og der visiteres også til §33 (lov om folkeskole) 
hvor der tilbydes særligt tilrettelagt forløb. 
 
Eleverne har ikke nødvendigvis fysisk samme alder med deres klassekammerater, idet klasserne 
sammensættes ud fra elevens følelsesmæssige ståsted samt personlige og sociale ressourcer, 
dette for at sikre at den enkelte mødes i nærmeste udviklingszone. 
 

 
 

 
 

Beskrivelse af det fysiske undervisningsmiljø   
Antal klasselokaler, faglokaler, andre lokaler, udefaciliteter 
 
Skolens beskrivelse 
 
Lykkegardskolen er placeret i en lille landsby på Vestsjælland på en tidligere kommunal skole. Skolen, 
deler bygninger med Lykkegards aflastningstilbud. Skolen har påbegyndt restaureringen af yderligere 
en bygning på matriklen, der tidligere har huset indskolingselever, vi forventer ibrugtagelse af denne 
bygning ved udgangen 2021.  
Skolen rummer gode udendørs faciliteter, med god legeplads, boldbane og bålhus, hvor der er rig 
lejlighed til at lave udendørsaktiviteter, både i undervisnings - og behandlingsøjemed. Indendørs er der 
to store, lyse klasselokaler, delt op i små arbejdsstationer og hyggekroge, ligeledes er der lokaler på 1. 
salen, hvor eleverne kan skærmes efter behov. Der er desuden en gymnastiksal der bruges både til 
undervisning og leg. 
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Skolen har ligeledes råderet over faglokaler på Schouholm, blandt andet naturfagslokale, der ligger 
i Holmstrup, ca. 15 minutters kørsel fra Regstrup. 
 
Tilsynets vurdering 
 
Undervisningslokalerne er lyse, venlige og klar til undervisningsbrug. Udearealer er gode med b.la 
legeområde, schelter, bålplads, boldbane og naturområde. 
Skolen er pt. ved at renoverer undervisningslokaler. De nye faciliteter ser lovende ud.  
 
Klatreaktivitet 
På skolens område er der etableret klatreaktivitet. På området med klatreaktivitet ligger der 
brænde. Faldunderlaget virker meget hårdt. Skolen har efterfølgende fjernet brændet og oplyst at 
klatreområdet istandsættes i december 2021 
 
 

Forældresamarbejde 
 
Skolen oplyser, at de har kontakt med forældre, opholdssted eller plejefamilie en gang om ugen 
og, at skolen inviterer til forældremøde en gang om året. Herudover afholdes der jule- og 
forårsarrangement, dimissionsfest for afgangselever samt statusmøder. 
 
 
 
 

Antal elever fordelt på klassetrin  
 
Skolens opgørelse sættes ind her 
Skolen er normeret til 21 elever. Pt har skolen 12 elever som fordeler sig sådan: 
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Elevfravær i anonymiseret form  
 
 
Skolens nuværende leder er tiltrådt 1.4.21. Skolen har ikke tidligere, før 1.4.21, registreret 
elevfravær. Det gør skolen nu. Skolen har sendt opgørelse over elevfravær fra 1.8.21 til 30.9.21. 
Elevfraværet dækker fra 0 dage til 3 dage hvoraf 11 elever ud af 15 elever har 0 fraværsdage i 
perioden. 
 
 
 
 

Fritagelse fra undervisning (i anonymiseret form)  
 

Antal elever som pt. er fritaget for dele af 
undervisningen 
 

0 

Hvilke undervisning er eleverne fritaget for 
 

 

Hvilke undervisning har eleverne i stedet for 
den fritaget undervisning 

 

 
 

Forkortelse af undervisningstiden  
 

Er undervisningstiden forkortet? 0 

Hvis ja, er aftalen indgået med Holbæk 
Kommune? 

 

I hvilke klasser er der forkortet 
undervisningstid? 

 

Hvilke yderligere faglig støtte er er der i klasser 
med forkortet undervisningstid? 

 

 
 
 

Elevplaner 
 
Skolen har, i forbindelse med tilsyn, sendt to anonymiseret elevplaner – én elevplan for 
mellemtrinet og én elevplan for udskolingen.  
 
Tilsynets vurdering 
De fremsendte elevplaner giver god information om elevens personlige og sociale kompetencer. 



7 

 

Et mål for en elev er fx at eleven kan bevæge sig frit og trygt rundt på skolen eller arbejde 
selvstændig med opgaverne.  
 
I elevplanen fremgår det hvilke tegn der er ønskelige og endelig hvilke tiltag der iværksættes for at 
opnå målene.  
 
Tilsynet efterspørger tydelige faglige mål som taler ind i årsplanlægningen for den aktuelle klasse.  
Skolens leder, som netop er tiltrådt stillingen, oplyser at dette er et udviklingsområde for den 
kommende periode. 
 
Ved kommende tilsyn tilsendes tilsynet nye eksempler på elevplaner, hvor de faglige mål er mere 
tydelige.  
 
 
 

Samarbejde med UU 
Skolens beskrivelse af samarbejdet  
 
Skolens beskrivelse jf. virksomhedsplan 
 
Den kommunale Ungeindsats tilknytter en vejleder til Lykkegardskolen og er forpligtet til at yde 
vejledning til alle elever på 7. -10. klassetrin uanset, hvilken kommune eleverne kommer fra. 
Vejlederen skal have mulighed for i enrum at kunne samtale med eleverne om deres 
uddannelsesplaner. Vejlederen skal så vidt muligt sikres adgang til internetforbindelse og printer.  
Inden samtalerne skal vejlederen sikres adgang til elevens elevplan eller anden relevant 
overlevering af information, der har betydning for uddannelsesvejledningen. Lykkegardskolen er 
forpligtet til at benytte Optagelse.dk, samt sikre at alle elever på 8.-10. klassetrin er oprettet med 
et UNI-login og skal i enhver henseende samarbejde med vejlederne. 
 
 
 
 

Årsplan 
Èt eksempel på en årsplan for dansk og matematik på mellemtrinnet for skoleåret 
2021/22 
 
Tilsynets vurdering af skolens fremsendte dokumenter repræsenterer god planlægning for hele 
året. Det bemærkes, at årsplanen er inddelt i uger som repræsenterer hver sit emne, metode og 
mål for undervisningen. Det ses, at ikke alle uger er beskrevet med mål. 
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Opgørelse over undervisningstimetal for alle fag fordelt på 
klassetrin. 
Herunder fag som er samlæst i emneuger eller lignende 
 
Skolen har i forbindelse med tilsyn fremsendt skoleskema for gruppe 1 og gruppe 2 og i 
virksomhedsplanen beskrevet at temauger, ekskursioner og lejrskoler planlægges så eleverne 
opnår det samme timetal som er anvist i skoleskemaet. Skolen har også fremsendt oversigt over 
fordeling af timer, uge for uge, i alle fag grupperet i indskoling, mellemtrin og udskoling.  
Tilsynet gjorde opmærksom på at der enkelte steder manglede nogle undervisningstimer. 
Det skyldes fejl i regnearket som er rettet. Nyt regneark til sendt. 
 
Tilsynets bemærkning 
Det er tilsynets vurdering at skolen lever op til folkeskolelovens minimumstal 
 
 
 

Lektiehjælp og faglig fordybelse 
Skolens beskrivelse af hvordan lektiehjælp og faglig fordybelse er organiseret.  
 
Skolen giver ikke lektier for og tilbyder faglig fordybelse i undervisningen, 2 eller 3 lærerordning, 
samt sidst på eftermiddagen. 
 
 

Nationale test 
 
Skolen oplyser følgende i virksomhedsplanen: 
Lykkegardskolen deltager ved nationale test, som indebærer ti testninger fra 2. til 8. klassetrin i 
syv forskellige fag. 
 
 
 

Afgangsprøver 
Status på elever som har taget folkeskolens eksamen/afgangsprøve i skoleåret 
2020/21 
 

Antal elever som var tilmeldt prøver i skoleåret 2020/21 0 
Antal elever som bestod afgangseksamen i 2020/21 0 
Antal elever som blev fritaget for prøver i 2020/21 0 
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Læringsmål 
På hvilke klassetrin indgår nedenstående i undervisningen? 
 
Skolen oplyser om følgende: 
 

Færdselslære Undervisningen i færdselslære foregår primært fra 
0. – 4. klasse. Undervisningen foregår dels i 
klasselokalet med film og billeder og samtaler om, 
hvordan vi bedst færdes sikkert i trafikken. 
Endvidere med gå og cykelture i lokalområdet, 
hvor eleverne prøves af i deres viden.  
 

Sundhed- og seksualundervisning og 
familiekundskab 

Sundhed- og seksualundervisning og 
familiekundskab er en del af undervisningen i 
forbindelse med temauger på alle klassetrin 
blandt andet i forbindelse med uge sex, som 
skolen er tilmeldt. 
https://www.underviserportal.dk/grundskole/uge-
sex-i-grundskolen/uge-sex-2022/  
Desuden er temaerne en del af den daglige 
pædagogiske behandling og rammesætning på 
Lykkegardskolen.  
 

Uddannelse og job Uddannelse og job arbejdes der primært med i 7. 
– 10. klasse. Her stifter eleverne bekendtskab med 
UU-vejledning, praktikker og brobygningsforløb. 
Ligeledes besøges forskellige uddannelsesmesser, 
hvor eleverne kan få et indblik i de forskellige 
uddannelser. Skolen har faste praktikaftaler med 
flere lokale erhvervsdrivende, hvilket gør det 
muligt for de fleste af vores elever at få afprøvet 
forskellige job retninger i et miljø, der kender til 
deres udfordringer 

 
 
 

Valgfag 7.-9. klasse  
 
Skolen tilbyder ikke valgfag. Skolen har skemalagt et bånd med periodevis temafag. 
Temafagene for indeværende skoleår er udeværksted, tømmerværksted, udeliv, e-sport, 
håndværk og design og programmering. 
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Læringsfremmende kultur  
 
Skolen oplyser følgende i virksomhedsplanen 

Lykkegardskolen deltager ved den årlige nationale trivselsmåling for skoleelever i Danmark.  
Skolen har gennemført trivselsmålingen i 2021. Grundet tekniske udfordringer er det ikke muligt at 
se resultaterne. Løsning er på vej. Ved kommende tilsyn i foråret 2022 drøftes dette punkt.  
 
 

Undervisningsledelse  
 
Hvordan arbejder skolen med at gøre opgaven forståelig for eleven? 

Skolens elever samles hver morgen. Dagens program gennemgås og eleverne har mulighed for at 
stille spørgsmål. 
 
I hver undervisningslektion gennemgås lektionens program og eleverne har mulighed for at stille 
spørgsmål. 
 
Herudover har alle elever deres eget dagsprogram og endelig har skolen to og trelærer ordning, 
hvilket giver gode muligheder for at inddrage og forklarer eleven om opgaverne. 
 
 

IT 
 
Skolens udsagn: 
 
Skolen stiller computer eller Ipad til rådighed for eleverne og benytter Clio, Appwriter, 
Gratisskolen, Matematikfessor, Vector og Rema og Officeprogrammer.  
 
 

God ro og orden i folkeskolen  
 
Skolens oplyser 
Der er et tæt samarbejde med forældre/plejefamilier/opholdssteder/sagsbehandlere. 
Sanktionsmulighederne i bekendtgørelsen anvendes, såfremt det vurderes, at det kan støtte elevens  
Skolen arbejder ikke med sanktioner med fokuserer på justering af elevens behandlingsplan herunder 
hvordan Lykkegardskolen håndterer og arbejder med elevens egen adfærd og indlæring og hvordan 
eleven indgår i samspil med de øvrige elever. 
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Eksterne samarbejdspartnere. 
Hvile parter samarbejder skolen med fx UU-vejledere, PPR, sagsbehandlere, 
konsulenter, uddannelsesinstitutioner, folkeskoler samt beskrivelse af hvad 
samarbejdet handler om.  
 
Skolens beskrivelse af eksterne samarbejdspartnere 

- Psykiatri 
- Kommuner 
- Nørre Jernløse Skole (afgangsprøver) 
- Supervisor 
- Tilsyn 
- PPR 
- UU 

 
 

Magtanvendelse 
 
Beskrivelse af drøftelsen mellem skole og tilsyn. 
Skolen har, siden lederens tiltrædelse 1.4.21, ikke haft magtanvendelser 
 
 

Økonomi  
 

Takst  
Tilsynet har modtaget regneark med forslag til takst for 2022 
Taksten er godkendt. 

 

Nyt forslag til tekst ved 95% belægning     

Undervisningstakst pr. år for en fuldtidselev  214600   

Undervisningsakst pr. dag (200 skoledage)  1073   

Undervisningstakst pr. måned fordelt på 11 måneder 19509   

 
Taksten for 2022 stiger med mere end KL´s takst på 2%. Skolen begrunder, at stigningen skyldes, at 
skolen de første år ikke havde indregnet udgifter til leje af gymnastik- og fysiklokaler ligesom 
igangværende ombygning/renovering af nye klasselokaler heller ikke var indregnet.  
 
Tilsynets vurdering 
Det er tilsynets vurdering, at taksten nu er realistisk hvorfor ovenstående takst for 2022 
godkendes. 
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Generelt om udviklingen på skolen 
Mundtlig beretning fra skolen  
 
Skolen er under forandring og sammen med ansættelse af ny leder 1.4.21 er skolen ved at 
opbygge en ny faglig kultur, som i højere grad målretter arbejdet med eleverne.  
Systemer er under opbygning fx registrering af elevfravær og medarbejderfravær. 
Skolen har fokus på elevernes læring og arbejder i den kommende periode b.la med elevplaner. 
 
Skolens lokaler er under renovering. En ældre bygning er netop under renovering. Tilsynet har 
besigtigede renoveringsarbejdet to gange. De ny lokaler ser lovende ud.  
 
 

Skolens kommentar til tilsynsrapporten efter endt høring 
 
 
 
 
 

 
Carsten Trannerup 
Tilsynskonsulent 
Dato: 


