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Tilsynsrapport fra besøg på Fredericiaskolen, 2008
Undervisningsministeriet ved pædagogisk konsulent Inge Svendsen fra
Skolestyrelsen og fuldmægtig Anna Sofie Weigaard Jørgensen fra Undervisningsministeriet besøgte mandag den 8. december 2008 Fredericiaskolen, Region Syddanmark. Som opfølgning herpå er udarbejdet nedenstående beskrivelse af indtrykkene ved besøget.
Baggrund for tilsynsbesøget
Besøget skete som led i Undervisningsministeriets forpligtigelse til at føre
tilsyn med det regionale skole- og undervisningsvæsen, jf. folkeskolelovens § 47b.
Tilsynet havde fokus på følgende områder:
1. Skolens daglige virke.
2. Skolens arbejde med evaluering af elevernes udbytte af
undervisningen.
3. Skolens muligheder for, at elever kan aflægge folkeskolens afgangsprøver.
4. Udfordringer i forbindelse med kommunalreformen.
Endvidere blev følgende emner drøftet specifikt i forhold til Fredericiaskolen:
o Antallet af elever på skolen
o Organiseringen af undervisningen
o Timetal og fagundervisning
o Antal elever, der aflægger nationale test, herunder brug af regler
om fritagelse og aflæggelse af test på særlige vilkår
o Antal elever, der tager folkeskolens afgangsprøve, herunder brug
af regler om fritagelse og aflæggelse af test på særlige vilkår
o Skole-hjemsamarbejde
o Elevråd
o Brug af elevplaner og andre evalueringsmetoder
Deltagere i besøget
Leder af skoleafdelingen Anette Thiesen
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Pædagogisk konsulent Inge Svendsen, Skolestyrelsen
Fuldmægtig Anna Sofie Weigaard Jørgensen, Undervisningsministeriet
Oversigt over materiale m.v.
Federiciaskolen blev forud for mødet anmodet om forskellige oplysninger, som om muligt kunne udleveres på skrift til Undervisningsministeriet.
Følgende materiale blev udleveret:
• Anonymiserede elevplaner
• Eksempler på årsplaner
Generelt om Fredericiaskolen
Fredericiaskolen er Region Syddanmarks landsdelsdækkende Center
for Høretab. Fredericiaskolens tilbud retter sig mod både førskole- og
skolebørn og mod de voksne, forældre og fagfolk, som i det daglige er
omkring børnene.
Tilsynet havde kun fokus på skoledelen af Fredericiaskolen. Skolen er
tilbud til hørehæmmede børn og ung. Mange af børnene har også andre funktionsnedsættelse, så som autisme, ADHD, mv. Hertil kommer, at skolen også har elever med anden etnisk baggrund. Nogle af
disse børn befinder sig i et dilemma, idet de ikke kan kommunikerer
på deres modersmål.
Fredericiaskolens optageområde omfatter alle kommuner i Region
Syddanmark samt i Region Midtjylland undtagen Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Skive. Kommune. Skolen har også enkelte børn fra
Sjælland.
Der er 34 lærere på skolen. Alle lærere får et grundkursus i tegnsprog ved
ansættelsen. Herudover har mange af skolens lærere en lærerbaggrund
kombineret med en P.D. i specialpædagogik. Herudover søger skolen i
høj grad at sende lærere på efteruddannelse og kurser.
Der er tilknyttet et kosttilbud til skolen, hvor eleverne har mulighed for
at bo. Tilbuddet har 30 fuldtidspladser, men i praksis overnatter ca. 50
børn i løbet af en uge.
Fredericiaskolen er VISO-leverandør og har blandt andet lavet såkaldte
fyraftensmøder for kommunalt ansatte. Ifølge leder af skoleafdelingen
Anette Thiesen, har man tydeligt kunne mærke den ændrede måde at
definere en VISO-sag.
Tilsynet på Fredericiaskolen
Undervisningsministeriets tilsyn på Fredericiaskolen bestod af et møde
med leder af skoleafdelingen Anette Thiesen og observation af to for-
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skellige undervisningssituationer i henholdsvis en 7. klasse og en børnehaveklasse. Tilsynet berørte følgende områder:
Antallet af elever på skolen
Elevtallet på Fredericiaskolen var ved skoleåret 2008/2009s start sat til
61 børn. Skolen har dog måtte tage en række børn ind i løbet af efteråret.
Således var elevtallet pr. 8. december 2008 på i alt 76 elever. Dette ekstra
indtag skyldes ifølge leder af skoleafdelingen Anette Thiesen, at ikke alle
kommuner har haft det fulde overblik over antallet af og behovet for
støtte hos hørehæmmede børn. Hertil kommer, at en række folkeskoler
ikke har kunnet rumme de hørehæmmede elever.
Andre døveskoler har oplevet et fald i børnetallet. Leder af skoleafdelingen Anette Thiesen mener, at når Fredericiaskolen har undgået et sådan
fald, skyldes det blandt andet skolens geografiske placering.
Organiseringen af undervisningen
Fredericiaskolen er inddelt i tre klynger: Indskoling, mellemtrin og udskoling. Hver klynge er inddelt i klasser af varierende størrelse fra tre til
13 elever. Klasseinddelingen er baseret på sprog og faglighed. Selve skoledagen er inddelt i moduler. De svageste elever følger dog ikke altid
denne modulopdeling.
Undervisningen på Fredericiaskolen er organiseret omkring årsplaner, og
elevernes fremgang følges via elevplaner. Udviklingen af disse tager udgangspunkt i Fælles Mål.
Fra de observerede timer fremgik det, at skolens lærere formår at kombinere en specifik specialpædagogisk viden (tegn-støttet-undervisning og
kendskab til tekniske hjælpemidler) med både en generel specialpædagogisk viden og almen pædagogik.
Timetal og fagundervisning
Fredericiaskolen følger det vejledende timetal. Udover de almindelige fag
modtager en række af eleverne undervisning i faget tegnsprog, ligesom
de ældste klasser har ekstra dansk.
Skolen har også temauger. Eksempler herpå er en uge med fokus på kost
og en uge med fokus på sport i forlængelse af OL.
Antal elever, der tager folkeskolens afgangsprøve, herunder brug af regler om fritagelse og aflæggelse af test på særlige vilkår
Af skolens 21 9. klasseelever går 12 til afgangsprøve. Otte af de elever,
som ikke går til afgangseksamen, har problemer med at læse og undervisningen har i høj grad et hverdagssigte, så som at lære at sende SMS’er.
Fire af de 12 elever, som går til folkeskolens afgangsprøve er helt døve,
hvilket betyder, at prøverne ofte har en alternativ form. I 10. klasse er
der fire elever, hvoraf de to elever tager afgangsprøver.
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Skolen er med i kommunens censorkorps og til de mundtlige prøver
bruges der tolk for at sikre at censoren kan forstå de døve elever. Skolens læsesvage elever har mulighed for at bruge Tekster på Tegn til at
få teksten læst.
Skole-hjemsamarbejde
Fredericiaskolen har en fungerende skolebestyrelse med medlemmer fra
forældrekredsen. Bestyrelsens sammensætning vil blive lavet om, så det
også bliver muligt for forældreorganisationen Decibel at være repræsenteret. Decibel er en relativ ny organisation og har blandt andet fokus på
integrationen af CI-operede børn. Udover forældrene og repræsentanten
fra forældreorganisationen sidder der også repræsentanter fra kostafdelingen og fra elevrådet.
Elevråd
Fredericiaskolen har et elevråd, hvor der sidder syv elever. To af eleverne
er også repræsenterede i skolens skolebestyrelse.
Brug af elevplaner og andre evalueringsmetoder
Fredericiaskolen gør brug af elevplaner. Her udover varierer skolens
evalueringsmetoder. Skolens har en række fagpersoner, som er specialiseret til at kunne teste og evaluerer inden for specifikke områder.
Ministeriets generelle vurdering på baggrund af besøget
Det var Undervisningsministeriets overordnede opfattelse, at Fredericiaskolen varetager en specialiseret opgave samtidig med, at de på faglig
kvalificeret vis søger at tilpasse sig de ændringer, der sker inden for høreområdet.
Skolen søger at udvikle sig blandt andet gennem udviklingsprojektet med
Bakkeskolen, hvor Fredericiaskolen samarbejder om integration af hørehæmmede elever i folkeskolen. Dette projekt evalueres af en ekstern
evaluator, herved sikres projektets videnskabelighed. Ligesom skolen har
tilpasset sig en mere varieret elevgruppe.
I forhold til kommunalreformen er efterlader tilsynet et indtryk af, at
ikke alle kommuner har det fulder overblik over antallet af hørehæmmede børn og hvilke tilbud der findes til denne børnegruppe.
Anna Sofie Weigaard Jørgensen
Lokal tlf.: 25141
Kontor for specialundervisning, ungdomsskole og FVU

