TILSYNSRAPPORT VEDR. REVENTLOW LILLE SKOLE.

Jeg har 2 gange i dette skoleår 2009/2010 aflagt besøg på skolen.
1 gang for udmeldt i efteråret og her i foråret uanmeldt, idet Mette Green ikke var på skolen(til møde) og
hun var den eneste, der vidste, jeg kom.
Men selvom der er kommet nye lærere, føler jeg mig altid velkommen.
Jeg kender selvfølgelig ikke læseplaner for alle fag på alle årgange.
For det første oplever jeg nu en skole i fremgang, hvad jo også er tilfældet - i elevtal.
Jeg oplever også en skole, som ikke synes at mangel vigtige undervisningsmidler.
Det meste af undervisningen kører p.g.a. sammenlagte årgange og stor kundskabsspredning med trykt
undervisningsmateriale.
Der er også i de større klasser forsyning med EDB til de elever, der ikke selv har maskiner.
Som sagt før beundrer jeg lærerne for deres store omstillingsevne fra den ene elev til den anden
Selvfølgelig er traditionel klasseundervisning nedprioriteret p.g.a. den store spredning.
Men i det omfang det finder sted, er det helt klart en undervisning, der inddrager alle elever.
Jeg oplevede en meget fin tabelindlæring på trappen.
Selvfølgelig er ikke alle elever lige flittige hele tiden(hvor og hvornår er de det???), men der synes at være
en meget fin flid, fordi man gerne vil lære noget. Lærerne er gode til at motivere.
Så hvis eleverne kommer hjem og siger, at de ikke har lært noget, er det ikke sandt.
Jeg synes at lærerne er gode til – generelt - at holde eleverne til ilden.
Det er- som tidligere udtrykt – mit indtryk, at Mette Green har styr på skolen, dens elever og udvikling og
kan vise myndighed.
Der er m.h.t. skolens ydre fremtoning altid problemer, men der er sket meget i de senere år.
Det er en meget fint med frugt- og madordning.
Der laves virkelig god mad i køkkenet.
Det er så vigtigt for elevernes indlæring, at de får god og sund kost- og det gør de.
Jeg har svært ved at finde afgørende negative ting at skrive(måske en jysk underdrivelse).
Med venlig hilsen

Michael Foersom - tilsynsførende

