
Årsberetning Ida Holst Skole april 2022. 

Skolenr: 479014 

 

Årsberetningen er udarbejdet af certificeret tilsynsførende Finn Næshave. 

 

Skoleåret 2021/ 2022 er godt i gang efter en meget lang periode med nedlukninger og 

uregelmæssigheder for elever, forældre og personale. 

Det har derfor været med meget stor glæde og interesse, som tilsynsførende at kunne vende tilbage 

til skolen til normale og almindelige forhold for elever, forældre og personale. 

Jeg har gennem skoleåret aflagt to ordinære tilsynsbesøg et i november 2021 og et i marts 2022. 

Ved begge tilsyn har jeg overværet undervisningen i forskellige klasser og på forskellige klassetrin og 

i forskellige fag. 

Ligeledes har jeg talt med elever og lærere/pædagoger, og endelig holdt møder med skolens leder. 

Formålet med disse tilsynsbesøg er flere. 

1) Sikrer at skolen hviler på et demokratisk grundlag hvor der ikke gøres forskel på piger og 

drenge, men at alle elever oplever en ligeværdig hverdag. 

        2)  At eleverne trives og at der finder læring sted. 

        3) At undervisningen som minimum lever op til folkeskolens niveau. 

        4)  At skolens økonomi er sund og robust. 

 

I år har jeg især lagt vægt på to forhold under mine tilsynsbesøg og det er elevernes trivsel og 

læringskurver i visse fag ( matematik, engelsk og tysk). Dette set i lyset af, at eleverne i gennem lang 

tid og ved flere lejligheder, har været ude af stand til at komme i skole på grund af Corona, for der at 

lære, men også være en del af et fællesskab. 

Der har været debatteret meget på landsplan, om hvorvidt denne nedlukning er gået ud over 

elevernes trivsel, og dette med rette? 

Mange ting kan gøres hjemmefra med visuel undervisning, og det er godt, at den mulighed har 

eksisteret, og at skolen i den grad gennem hele perioden har lagt sig i selen for at elever og forældre 

har fået så meget ud af denne undervisning. Dette ved hyppig og tydelig information til hjemmene 

fra ledelsens side, og med professionalisme og rettidig omhu fra læreres og pædagogers side, 

således at ingen har følt sig overset eller glemt. 

Men uanset hvad, så er det ikke det samme hverken for børn eller voksne, som at møde ind hver dag 

på skolen til små og store fællesskaber. 

Gennem samtaler med elever store og små, så er det mit klare indtryk, at alle er rigtig glade for at 

være tilbage på skolen i fulde omdrejninger, og til en tryg og velkendt hverdag. 

Mine iagttagelser viser: 



 at eleverne ikke har mistet trivsel, men at de sætter stor pris på at være på skolen igen. 

At lærere og pædagoger er meget fokuseret på elevernes trivsel samtidig med deres faglige læring, 

og at de hurtigt er ved eleven i timen eller i frikvarteret, hvis en elev viser tegn på lidt mistrivsel. 

Hvad angår læringskurverne i ovennævnte fag, hvor skolen jo i forvejen ligger højt, så er der ikke 

umiddelbart tegn på at disse kurver skulle være dalet. 

Der er stadigvæk en stor portion direkte motivation hos eleverne for at lære, og det møder skolen på 

bedste vis og i øjenhøjde med eleverne. 

Så alt i alt er jeg ikke bekymret heller ikke på disse områder. 

Skolen kører nu på 3. år med optag af elever til 7. årgang, således at der nu er to spor på 7.8. og 9. 

årgang. Og et spor fra 0. klasse til 6.klasse samt en børhave med det antal børn, som året efter 

sammen skal begynde i skolens 0.klasse. 

Alt i alt en sund og fornuftig konstruktion og opbygning af en skole, hvor man udover stor fag- 

faglighed også lægger stor vægt på elevernes trivsel og velvære. 

Skolen er ikke større, end at man har øje på alle og alligevel så stor, så der er mulighed for eleverne 

til at danne fællesskaber og skabe kontakter til andre børn, som man så kan spejle sig i. 

Endelig kan jeg oplyse at skolen har modtaget en donation fra skolens forældrekreds og at denne 

donation, skal bruges til en fortsat udbygning af skolens lækre ude- lege miljø. 

Med disse ord vil jeg sige tak for ordet, og dejligt at være tilbage under normale omstændigheder. 

 

7.april 2022 

Finn Næshave 

Certificeret tilsynsførende 

 

 

 

 

 


