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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 

• Dokumenter, 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, at skolen lever op til folkeskoleloven.  
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Målgruppe  
 
I skolens virksomhedsplanen står der følgende: 

Engvang - Den Grønne Skole er et dagbehandlingstilbud med intern skole fra 4. – 10. klassetrin for 
elever, der har behov for et behandlingsorienteret tilbud og særligt tilrettelagt undervisning for at 
kunne profitere af deres skolegang.  

Engvang - Den Grønne Skole er målrettet elever, der har svært ved at indgå i ordinære skoletilbud, 
og som ofte har været gennem skoleforløb præget af fravær og skoleskift.  

Engvang - Den Grønne Skoles målgruppe er normalt begavede elever med vanskeligheder, som 
kan forstås gennem følgende: 

• Udviklingsforstyrrelser, autisme, asperger, GUA, ADHD  

• Tilknytningsforstyrrelser 

• Personlighedsforstyrrelser 

• Sociale problemer, forstyrrelser i den følelsesmæssige udvikling 

• Angst, problemer med selvværd, manglende tillid til egne og omgivelserne evner og 
intentioner   

• Selvskadende adfærd 

• Elever med mindre organiske eller genetiske dysfunktioner 

• Elever med skoleværingsproblematikker/belastningssyndromer 

Misbrug må ikke være det primære henvisningsårsag. 

Engvang - Den Grønne Skole er normeret til 25 elever.  

 

Antal ansatte  
 
Kategorier                      Antal ansatte 

Skoleleder, Bachelor i historie og pædagogik, 
diplomuddannelse i ledelse og efteruddannet 
inden for psykologi og psykiatri. 

1 

Læreruddannet 3 

Bachelor i kommunikation, uddannet 
matematiklærer. 

1 

Pædagogmedhjælperuddannet, uddannet 
bager og hygiejnekursus 

1 

Pædagoger (uddannet tysklærer) 2 

Uddannet håndværker 1 

Regnskab, HR, diplomuddannelse i finans 1 
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Bemærkninger 
Skolens lærer er linjefagsuddannet i: Dansk, matematik, fysik og kemi, tysk, idræt og historie og 
dækker herudover svømning. 
 
 

Kompetenceudvikling for skoleåret 2021/22  
 

• Skolen stiller krav om at medarbejder, som ikke har de nødvendige kompetencer, 
påbegynder uddannelse inden for fx vredeshåndtering, konflikthåndtering og/eller 
mentalisering. 

 

• Sagssupervision og undervisningsoplæg, af skolelderen, på ugentlige personalemøder. 
 

• Supervision en gang om måneden, af ekstern konsulent med master i sundhedspædagogik 
og systemisk coaching. 

 

• Mindst en gang om året efteruddannes medarbejdere i anvendelse af 
undervisningsportalen b.la med henblik på anvendelse af IT i undervisningen. 

 

• Alle medarbejdere deltager i årlig temadag om implementering af FN´s verdensmål. 

• For nærmere beskrivelse se afsnit ”andet”, side 12. 
 

• Det forventes af alle medarbejdere at de er opsøgende på kursusforløb som kvalificerer 
og/eller vedligeholder undervisningskompetencer. 

 

• Alle medarbejdere er bekendt med skolens retningslinjer for magtanvendelse og kursus i 
magtanvendelse er nært forestående.   

 

• Ansatte undervises løbende af skolelederen i fx low arousal, mentalisering og 
diagnosekendskab. 
 
 
 

Beskrivelse af det fysiske undervisningsmiljø   
Antal klasselokaler, faglokaler, andre lokaler, udefaciliteter 
 
Der er jfr. BBR 160 M2 samt en garage på 60 M2, der skal laves om til ekstra lokale/aktivitetesrum. 
Derudover vil der ved elevtilgang blive opsat pavillon til ekstra lokale/kontor/møderum. 

Skolen råder over lokaler til behandling og undervisning.  

 
Brug af undervisningsfaciliteter udenfor skolen 

Skolen lejer eller låner lokaler til følgende undervisning: 
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• Fysik-kemi -lokale, hvor der er blevet lavet aftale med Bjergmarkskolen.  
• Idrætshal med tilhørende redskaber 

 
Udearealer 

Skolens udearealer bliver indrettet med mulighed for leg og socialt samvær, mulighed for bål og 
grill. 

Der er endvidere lavet aftale med Engvangkvarteret om lån af deres udefaciliteter, hvor der kan 
dyrkes fodbold, basketball, parkour, skating mm. Vi er i dialog med kvarteret om at opsætte en 
indhegnet panama– multibane på grunden. 

Skolen ligger desuden under 5 minutters gang fra Holbæk Fælled, hvor der er adgang til store 
udendørsarealer, hvor der er mange fodboldbaner, bane til amerikansk fodbold, faciliteter til 
cykling, frisbeegolf mv.  

 

Tilsynets vurdering 
Skolens lokaler er velindrettede til skolebrug. Skolen er placeret op til Holbæk Kommunes 
idrætsanlæg, som skolen anvender i forbindelse med undervisningen.  
 
 

Medarbejderfravær for skoleåret 2020/21  
 
Skolen netop er gået i drift pr. 1.8.2021 og har tilsendt opgørelse på fravær på 1,7% for perioden  
1.8.21-30.9.21.  
 
 
 

Personalegennemstrømning for skoleåret 2020/21 
Antal medarbejdere som er ophørt og antal medarbejdere som er ansat fordelt på 
nedenstående kategorier  
 
Skolen gik i drift den 1.8.2021. Ingen har i perioden alene haft ansættelser. 
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Antal elever fordelt på klassetrin  
 
Klassetrin                     Antal elever 

4 1 

5 0 

7 3 

8 2 

9 3 

10 1 

 
Pr. 13. oktober 2021 er der 10 elever på skolen. Skolen har pt. yderligere 6 forespørgsler.  
 
 
 

Elevfravær i anonymiseret form  
 
Skolen er koblet på TEA den 4. oktober. 
Elevfraværet spænder fra 0% til 28,6%. Hovedparten af eleverne (6 elever) har fravær mellem 
2,3% til 8%. 
 
 

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 
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Forkortelse af undervisningstiden  
 
 

Er undervisningstiden forkortet? Nej 

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 fremsendt ét eksempel (anonymiseret) for én 
elev i indskoling, mellemtrin, udskoling. 
 
Skolen er netop er gået i drift og elevplaner endnu ikke er udarbejdet. 
Ved kommende tilsyn dokumenteres og drøftet dette område. 
 
Ved indskrives tilbydes eleven test i fagene dansk, matematik og engelsk med henblik på 

kortlægning og tilrettelæggelse af undervisningen overfor den enkelte elev (FRA VP) 

 
 

Samarbejde med UU 
Skolens beskrivelse af samarbejdet  
 
Samarbejde med Den Kommunale Ungeindsats 

Den kommunale Ungeindsats tilknytter en vejleder til Engvang - Den Grønne Skole 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.  
 
Skolens beskrivelse 
Engvang - Den Grønne Skole er tilknyttet Holbæk Kommunes UU. 

UU tilbyder: 

• Vejledning af de ældste elever i forhold til uddannelsesmuligheder. 
• Uddannelsesparathedsvurderinger. 
• Målgruppevurderinger i forhold til STU 
• UU-vejlederen deltager altid på statusmøder for elever på 9. skoleår 
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Engvang - Den Grønne Skole har et meget tæt samarbejde med UU, som vi også trækker på til 
afklarende individuelle elevsamtaler, ligesom deres viden anvendes til at iværksætte relevante 
brobygnings- og praktikforløb.  

Eleverne vil løbende, som en del af undervisningen, blive præsenteret for materialer med 
uddannelsesguides/portaler og vil i den forbindelse blive motiveret, forberedt til og støttet i at 
søge personlig vejledning hos den tilknyttede UU-vejleder.  

 

 

Årsplan 
Èt eksempel på en årsplan for dansk og matematik på mellemtrinnet for skoleåret 
2021/22 
 
Skolen har fremsendt: 

• Årsplan for dansk på mellemtrin 

• Årsplan for dansk 9. klasse  

• Årsplan for matematik på mellemtrin  

• Årsplan for matematik for udskoling 
 
Ved årsplanen bemærkes god detaljeringsgrad. Ved evt. lærerskift vil en nyansat, grundet god 
detaljeringsgrad, kunne overtage årsplanen. 
 
 

Opgørelse over undervisningstimetal for alle fag fordelt på 
klassetrin. 
Herunder fag som er samlæst i emneuger eller lignende 
 
Tilsynet har modtaget et opgørelse over undervisningstimetal fordelt på alle fag og alle klassetrin. 
 
Det er tilsynets vurdering, at skolen lever op til kravene om minimumstimetal. 
 
 

Lektiehjælp og faglig fordybelse 
Skolens beskrivelse af hvordan lektiehjælp og faglig fordybelse er organiseret.  
 
Eleverne har ikke lektier for. Grundet gode normeringsforhold er faglig fordybelse organiseret i 
undervisningstiden.  
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Nationale test 
 
Skolen er netop gået i drift og har derfor ikke deltaget i nationale test. 
 
 
 

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

Skolen er netop gået i drift og har derfor ikke gennemført afgangsprøver 
 
 
 
 

Læringsmål 
På hvilke klassetrin indgår nedenstående i undervisningen? 
 
 

Færdselslære Skolen oplyser, at færdselslære er 
implementeret i undervisningen i fagene dansk 
og samfundsfag eksempelvis undervises i 
sikker færdsel som fodgænger – når 
undervisningen rykkes ud i byen. For ældre 
elever er der fx fokus på risikoadfærd ved at 
færdes påvirket i trafikken. Herudover 
afholder skolen temadag, for de ældste elever, 
med besøg af politiet vedr. knallertkørsel, 
trafik, alkohol og uheld.  

Sundhed- og seksualundervisning og 
familiekundskab 

Der arbejdes med emnet i uge 6. Herudover 
arbejdes der med mobning, god adfærd, 
digitale medier og venskaber og relationer.  

Uddannelse og job Tæt samarbejde med Holbæk Kommunes UU-
vejledere- 
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Valgfag 7.-9. klasse  
 
Skolen tilbyder valgfag i:  

• Billedkunst  

• Hjemkundskab 
 
 
 

Læringsfremmende kultur  
 
Skolen er netop gået i drift og har derfor ikke gennemført den obligatoriske trivselsundersøgelse. 
 
 
 

Undervisningsledelse  
 
Skolens beskrivelse af hvordan skolen arbejder med at gøre opgaven forståelig for eleven. 

Undervisningen er af høj faglig kvalitet sådan, at alle elever modtager en undervisning, der er 
tilpasset deres faglige niveau og læringsstile. Vi har en undersøgende tilgang til hver enkelt elev, 
der i samspillet med lærerne løbende opklarer og udvikler, hvordan undervisningen bedst kan 
tilrettelægges.  

Vi gør meget ud af, at skoledagen og de enkelte lektioner er overskuelige for eleverne. Ud over 
ugeskemaer bliver dagens program hver morgen præsenteret for gruppen. Nogle elever kan have 
behov for, at der yderligere bliver udarbejdet individuelle skemaer og planer for at opnå det 
fornødne overblik og tryghed til at kunne deltage. 

 
 
 

IT 
 
Skolens beskrivelse af hvordan IT indgår i undervisningen: 
 
De digitale læringsformer anvendes som pædagogiske og didaktiske redskaber til at øge elevernes 
udbytte af undervisningen. Det tilstræbes, at alle medarbejdere mindst en gang årligt kommer på 
efteruddannelse i anvendelse af undervisningsportaler, med henblik på at understøtter og 
kvalificerer kravet om anvendelse af IT i undervisningen.  

Anvendelse af digitale redskaber er integreret i samtlige fag. Skolen har fokus på at lære eleverne 
om digital sikkerhed, kildekritik og god adfærd på internettet 
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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 
UU/Ungeindsatsen, PPR i Holbæk Kommune, psykolog til ekstern supervision, Lykkegardskolen, 
Skolen på Kastanjevej, Gyldendal (kurser), konsulent – undervisning i magtanvendelse, og 
Bjergmarkskolen i forbindelse med afvikling af prøver. 
 
 
 

Magtanvendelse 
 
Beskrivelse af drøftelsen mellem skole og tilsyn. 
Skolen har ikke haft magtanvendelser. 
Skolen oplyser, at alle medarbejdere er bekendt med lovgivningen og skolens retningslinjer og 
procedure. 
 
Tilsynets vurdering 
Magtanvendelse handler både om at være bekendt med love og retningslinjer og samtidig om at 
forstå og kunne gennemfører omsorgsfuld magtanvendelse.  
Tilsynet anbefaler, at skolen tilkøber kursus til medarbejderne i magtanvendelse. 
 
 

Økonomi  
 
Skolen har 18. juni 2021 fået godkendt elevtaksten på 202.452 kr. pr. år som fordeles over 11 
måneder. 
 
 
Taksten for 2022 ser ud som nedenstående og er ved dette tilsyn godkendt 

Undervisningstakst pr. år for en fuldtidselev 

 

   
206.470,00  

Undervisningsakst pr. dag (200 skoledage) 

 

           
1.032,35  

Undervisningstakst pr. måned fordelt på 11 
måneder   

     
18.770,00  

 

Undervisningsoverenskomst  
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I undervisningsoverenskomst fra foråret 2021 fremgår det at skolen er godkendt til 
elever fra 5. til 10. klasse. Det er en fejl. Der skulle have stået fra 4. til 10. klasse. 
 
 

Andet  
 

Skolens beskrivelse – FN´s verdensmål 
 
FN’s 17 verdensmål vil fungere som en inspirationsfaktor og som en rød tråd i den praktiske 
hverdag og i undervisningen på Engvang - Den Grønne Skole.  

På Engvang – Den Grønne Skole vil arbejdet med Verdensmålene blive udformet i et tæt 
samarbejde med eleverne. Vi håber, at de gennem viden og ejerskab kan påvirke deres 
lokalområder og viderebringe viden til deres jævnaldrende. At kunne påvirke omgivelserne 
motiverer eleverne til at blive aktive og demokratiske medborgerne, samt skaber tiltag og tro på, 
at vi sammen kan bekæmpe de ellers så dystopiske fremtidsscenarier. 

Verdensmålene kan synes abstrakte– derfor er det vigtigt, at de brydes ned i mindre og opnåelige 
mål. Under hvert verdensmål har vi ansatte, på hjemmesiden, beskrevet dele af problemernes 
omfang og med ideer til tiltag, men måske eleverne kommer med bud, der er bedre. 

Opgørelse over elevfravær 
Det har været en udfordring at blive koblet til TEA. Den 4. oktober blev skolen koblet på TEA. 
Punktet dokumenteres og drøftes ved kommende tilsyn 
 
Elevplaner 
Tilsynet har ikke modtaget en elevplan. Det skyldes at skolen netop er gået i drift og elevplaner 
endnu ikke er udarbejdet. Ved kommende tilsyn dokumenteres og drøftet dette område 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 
 

 
Carsten Trannerup 
Tilsynskonsulent 
Dato: 


