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Den moderne kulturelle skole 
Skolekode: 751098 

Tilsynsførende: Dorthe Kirkeby Bæhrenz 

Til skolens forældre og bestyrelse. 

 

Jeg kan bekræfte, at undervisningssproget på skolen er dansk, og at skolens undervisning står mål 

med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, herunder at den forbereder eleverne til at leve i 

et samfund med frihed og folkestyre. Desuden har tilsynet vist at skolen styrker elevernes 

demokratiske dannelse samt har fokus på respekten for forskellighed herunder lighed mellem 

kønnene. Desuden mener jeg, at elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og historie 

svarer til det, man kan forvente i en dansk folkeskole. 

 

Tilsynet er baseret på samtale med skoleleder Adel El-Hussein, gennemgang af skolens fagplaner, 

værdier og målsætninger, skolens ugeskemaer og besøg på skolen. Mit tilsyn har været præget af 

imødekommenhed og åbenhed fra skoleleder Adel El-Hussein og det øvrige personales side.  

 

Skolen har svømning på 4. klassetrin i 7-7 uger om året. 

4., 5. og 6. klasse har idræt i samarbejde med idrætsklubben i Gelleruphallen 

5. og 6. klasse har madkundskab fast hver 2. uge. 

4., 5. og 6. klasse har håndarbejde.  

0. -5. klasse har musik to timer om ugen. 6. klasse har musik 1 time pr. uge.  

 

Skolen har et elevråd. 

 

I skoleåret 2019/2020 har jeg været på tilsyn d. 4. februar. 4., 5. og 6. klasse havde emneuge 

omkring demokrati og medbestemmelse. Et projekt skolen deltager i sammen med 

undervisningsministeriet.  

 

Undervisningen er tilrettelagt således at eleverne løbende bliver inddraget i læringen og oftest er 

lærerene dygtige til at gribe de enkelte elevers udsagn og uddybe med yderligere information. 

Generelt er der blandt eleverne ligeledes god respekt for hinanden ved både fremlæggelser, 

højtlæsning og lignende, og de er dygtige til at lytte til hinanden.  

 

Jeg har set:  

 

Dansk i 0., 1., 2. og 3. klasse 

Matematik i 1. klasse 

Engelsk i 1., 2. og 3. klasse 

Madkundskab i 5. klasse 

Emneuge i 4., 5. og 6. klasse omkring demokrati og medbestemmelse 

 

I 4., 5. og 6. klasse arbejdede eleverne blandt andet med.  

• Politiske partier 

• Det danske retssystem 

• Børns rettigheder 

• Selvbestemmelse og medbestemmelse og kunsten at argumentere for sine holdninger 

 


