
Skoleleder Randi Tang Nielsen

Dankbar ApS

Akacielunden 15

4000 Roskilde

Vedrørende tilsyn :
Dankbar Skole, den interne skole i Dankbar Konsulenterne

Jeg har den 13. maj 2016 gennemført tilsyn med Dankbar Skole, som er en del af

Dankbar Konsulenterne. I forbindelse med tilsynet havde jeg en samtale med Dankbars

leder Randi Tang Nielsen, psykolog Anne Marie Sørensen og skoleleder Kamilla Nielsen,

så lidt af undervisningen, som foregår individuelt, og fik udleveret elevernes skemaer og

elevplaner, som jeg efterfølgende har gennemlæst.

Dankbar Skole tilbyder skolegang fra 1. til 9. klasse med mulighed for afsluttende

afgangsprøver i kernefagene via VUC, så den unge får en afgangsprøve svarende til

Folkeskolens afgangsprøve niveau G, svarende til karakteren 2. I indeværende skoleår

forventes fire elever at bestå dele af afgangsprøven.

Dankbar er for nylig flyttet til nye lokaler i Trekroner tæt på de lokaler, man hidtil har haft.

Flytningen har ikke påvirket eleverne.

Undervisningsoverenskomst
Dankbar Skole har undervisningsoverenskomst med Roskilde Kommune. Skolen

betjenes af en psykolog fra PPR i Roskilde og en specialpædagogisk konsulent fra PPR i

Roskilde varetager tilsynet med skolen.

Ved dette tilsyn blev Dankbar Skole gjort opmærksom på, at elevernes ugentlige timetal

skal overholdes, således at elever fra 7. – 9. klasse skal have 35 timers undervisning om

ugen. Dankbars ugentlige timetal for denne aldersgruppe er pt. 32 timer, hvilket vil blive

ændret i det kommende skoleår.

Målgruppe
Dankbar Skoles målgrupper er sårbare og psykisk skrøbelige børn og unge, som bl.a.

kan have problemskadende adfærd, psykiatriske diagnoser eller have isoleret sig fra

deres omgivelser. Eleverne er primært fra mellemtrinnet og udskolingen.
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Elever
Ifølge bekendtgørelse nr. 407 af 25. april 2013 om specialundervisning og anden

specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder skal Dankbar

Skole have i gennemsnit ti elever i et skoleår. Skolen har i indeværende skoleår 11 elever

og opfylder dermed bekendtgørelsens krav. Eleverne kommer fra Roskilde, København,

Frederiksberg, Halsnæs og Lejre Kommuner.

Personale
Ifølge bekendtgørelse nr. 407 af 25. april 2013 om specialundervisning og anden

specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder skal den, der

står for at organisere og tilrettelægge den specialpædagogiske bistand være

læreruddannet. Skoleleder Kamilla Nielsen er læreruddannet og opfylder dermed

bekendtgørelsens krav

Ifølge bekendtgørelse nr. 407 af 25. april 2013 om specialundervisning og anden

specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder skal den

specialpædagogiske bistand varetages af personale med de fornødne pædagogiske og

faglige forudsætninger for opgaven. Personalet på Dankbar Skole består af fire

uddannede lærere, hvoraf skoleleder Kamilla Nielsen er den ene, og skolen opfylder

dermed bekendtgørelsens krav.

Undervisningen
Undervisningen tilrettelægges individuelt i samarbejde med den enkelte elev ud fra

dennes kompetencer, ressourcer og behov. Der udarbejdes individuelle elevplaner med

faglige og sociale mål. Forskellige former for praktik kan indgå i elevernes skoleforløb.

Konklusion
Med baggrund i mit besøg på Dankbar Skole, læsning af de udleverede elevplaner og

skemaer, et kort indtryk af undervisningen og min samtale med skolens leder, psykolog

og skoleleder har jeg ingen anmærkninger til skolens undervisning set i forhold til, hvad

der kræves i folkeskolen.

Venlig hilsen

Helle Gaarde Nielsen
Specialpædagogisk konsulent
PPR Roskilde


