
 
   

 

Tilsynsrapport for skoleåret 2020/21 på Sø-

stjerneskolen 

 

 

 

Tilsynets formål 

Tilsynet skal sikre, at den interne skole giver et under-

visningstilbud, der følger folkeskoleloven og tilhørende 

bekendtgørelser.  

 

Oplysning om institutionen: 

A. Navn, skolekode og overenskomstpart på Dagbehand-

lingstilbud  

 

 

Skolekode 280 530 

Søstjerneskolen har siden 2014 haft en undervisnings-

overenskomst med Københavns Kommune.  

 

B. Pædago-

gisk-psyko-

logisk råd-

givning: 

C. Samarbejdsrelationer med lokale skoler  

 

Københavnske 

elever be-

tjenes af 

den sagsan-

svarlige 

psykolog fra 

elevens bo-

pælsområde. 

Udenbys ele-

ver af PPR 

Indre 

by/Østerbro  

 

 

 

 

Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommu-

nen skal sørge for, at elever, der er 

henvist til specialundervisning i anbrin-

gelsessteder og dagbehandlingstilbud, kan 

aflægge folkeskolens 9.- og 10.-klasses-

prøver på en folkeskole, hvor skolens le-

der har prøveret. Kommunalbestyrelsen kan 

beslutte at tilrettelægge og afholde fol-

keskolens 9.- og 10.-klasseprøver i an-

bringelsesstedet eller dagbehandlingstil-

buddet. Dette medfører dog ikke, at prø-

veretten uddelegeres til den interne 

skole. Derfor skal den interne skole sam-

arbejde med den lokale folkeskole om 9.-

klasseprøven. Det betyder, at alle forma-

lia omkring prøven skal ske i samarbejde 

med skolelederen på prøveafholdende fol-

keskole, da det er denne, der har ansva-

ret for 9.-klasseprøven. Søstjerneskolen 
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benytter sig af Frejaskolens prøveret. 

Samarbejdet er karakteriseret ved, at 

alle fritagelser for fag og prøver og na-

tionale test godkendes af skolelederen på 

Frejaskolen jf. gældende regler. Køben-

havns egne skabeloner til formålet anven-

des.  

 

Samarbejdet omkring prøveforløbet i sko-

leåret 20/21 har været tilfredsstillende. 

Der er fortsat en god indbyrdes faglig 

forståelse og et generelt konstruktivt 

samarbejde.  

Der afholdes kontinuerligt samarbejdsmø-

der de to skoler imellem hen over skole-

året. 

 

D. Institutionsbeskrivelse  

 

Dagbehandlingsskolen Søstjerneskolen har indskrevet 33 

elever på tilsynsdagen. 

 

Søstjerneskolen tilrettelægger den faglige undervisning 

i forhold til den enkeltes behov, og tilsvarende arbej-

des der behandlingsmæssigt med den enkelte elevs person-

lige og sociale udfordringer. Undervisning og behandling 

foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige ram-

mer. 

 

Der er tilknyttet 3 psykologer til skolen, og derudover 

er der tilknyttet en familiebehandler, en ergoterapeut, 

psykomotorisk terapeut og socialrådgiver 

 

 

Søstjerneskolen har et elevråd, der, sammen med skolele-

deren, har en regelmæssig mødefrekvens. 

 

Selve skolen er beliggende i en stor herskabsejendom på 

Trondhjems Plads på Østerbro i et lejemål på 4x 280 m2. 

Skolen råder dog også over kælderen på Østbanegade 9, hvor 

der også undervises en enkelt elev. 

 

Alle de yngre elever har deres eget undervisningsrum, 

som de selv har bestemt indretningen af, og der er i 

alle tilfælde tale om fine fysiske rammer. 

  

E. Målgruppebeskrivelse: 

 

Den primære elevgruppe er elever med autisme, som samtidig 

har funktionsnedsættelser på grund af svær angst, skole-

fobi, depression, Tourettes syndrom, OCD, spiseforstyr-

relse, selvskadende adfærd, psykoser eller anden psykia-

trisk eller somatisk komorbiditet. 
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Personale og undervisning:  

A. Beskrivelse af lærere og ledelse 

 

Der er på undervisningstilbuddet ansat 14 folkeskolelæ-

rere, foruden leder og souschef, og dertil 6 undervisere 

med primært en akademisk baggrund. Det ses af oversigten 

over personalets kompetencer, at det undervisende perso-

nales kompetencer dækker alle folkeskolens fag samt ja-

pansk og drama. 

 

 

 

Lederens navn og funktion samt primære uddannelse: 

 

Leder er pædagoguddannet med diplom i vejledning og su-

pervision (UCC), og har diplom i ledelse fra Metropol, 

samt lederuddannelse fra Macmann Berg ApS.  

 
 

B. Beskrivelse af undervisningen generelt 

Forefindes undervisningsplaner indeholdende undervis-

ningstid og -forløb:                

 Ja: X        Nej: 

Undervises der i fuld fagrække og fuldt timetal: 

Ja. 

Fritagelser for fag, prøver samt lægeerklæringer ved 

nedsat undervisningstid: 

 

Skolens ledelse er informeret om reglerne forbundet her-

med. Undervisningstiden kan for den enkelte specialun-

dervisningselev kun nedsættes, hvis elevens helbred 

ifølge lægeerklæring ikke tillader gennemførelse af fuld 

undervisning, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 3. 

 

Udgiften til disse lægeerklæringer afholdes af skolen, 

og skal til en hver tid være tilgængelige for tilsynet. 

 

Fritagelse for fag  

Fritagelse for et eller flere af folkeskolens fag kan 

ikke træde i stedet for at give en elev relevant støtte, 

herunder specialundervisning.  

Efter bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning 

og anden specialpædagogisk bistand kan en elev fritages 

for undervisning i et fag, hvis en elev har usædvanligt 

store vanskeligheder i et fag, så det ikke skønnes hen-

sigtsmæssigt at give eleven specialundervisning i faget. 

Reglerne om fritagelse for et eller flere af folkesko-

lens fag - dog ikke dansk og matematik - tager sigte på 

de situationer, hvor funktionsvanskeligheder på 
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afgørende måde hindrer eleven i at få udbytte af under-

visningen i faget. Eleven skal have anden relevant un-

dervisning i de frigjorte timer.  

Inden der træffes beslutning om helt at fritage en elev 

for et fag, bør indholdet i- og målet for elevens læring 

i faget forsøges tilpasset elevens forudsætninger.  

Følgende tre betingelser skal være opfyldt:  

 forældrene skal samtykke til fritagelsen,  

 afgørelsen skal træffes på baggrund af en aktuel pæda-

gogisk-psykologisk vurdering,  

 eleven skal have anden undervisning i stedet for det 

fag, eleven fritages for.  

 

Søstjerneskolen har pt. 33 elever, der på baggrund af en 

lægeerklæring følger et nedsat skema. Disse er udleveret 

til tilsynet. 

 

National trivselsmåling: 

Søstjerneskolen gennemfører relevante nationale triv-

selsmålinger 

 

Nationale test: 

Alle elever afholder de obligatoriske og frivillige nati-

onale test. Enkelte elever er fritaget. 

 

 

Folkeskolens 9.-klasseprøver: 

Folkeskolen afgangsprøver var grundet Covid-19 aflyst i 

skoleåret 19/20, så derfor fremgår der ingen resultater 

fra 2020. 

 

Til prøverne i maj/juni 2021 har Søstjerneskolen tilmeldt 

4 elever til samtlige FP-9- prøver, 2 elever til enkelte 

FP9-fag, og 4 elever er fritaget for alle FP-9 prøverne. 

3 elever er tilmeldt en fuld FP 10, og en elev er fritaget 

for denne. Enkelte er kun tilmeldt to fag. 

 

Beskrivelse af undervisningsmidler og materialer, herun-

der it-udstyr: 

Søstjerneskolen bruger IT i undervisningen, og hver elev 

har sin egen arbejdsplads med computer.  

 

Skolen har adgang til en lang række digitale læremidler 

som fx Gyldendal.dk og Clio-online. 

 

C. Indhentet materiale før tilsynsbesøg: 

 

Der er indhentet følgende dokumenter: 



 

Visitation og Tilsyn 5/10 

 

 

• Oversigt over undervisningspersonalet, herunder 

lærernes undervisningskompetencer 

• Oversigt over elever med angivelse af klasse samt 

skolealder 

• Beskrivelse af samarbejde med prøveretsskole 

• 5 eksempler på elevplaner 

• Elevskemaer for alle elever 

• Timefordelingsplan for skoleåret 2020/21 

• Standpunktskarakterer for 8.-9. klasses elever 

• Liste over afgangselever/ tilmeldte prøver 

maj/juni 2021 

• Lægeerklæringer for alle elever i reduceret skema 

 

Beskrivelse af forhold for det enkelte barn: 

A. Undervisningsstedets notater vedrørende den enkelte 

Elevplaner: 

 

Det vurderes, at de fremsendte eksempler på elevplaner 

fra Meebook lever op til bekendtgørelsen om digitale 

elevplaner.  

 

 

B. Magtanvendelse i forbindelse med undervisningen 

 

Hvordan arbejdes der med området: 

• Søstjerneskolen følger Københavns Kommunes vejledning 

for brugen af magtanvendelser i folkeskolen. Alle indbe-

retninger om magt godkendes af tilsynet. Det vurderes, 

at Søstjerneskolen arbejder fuldstændig kvalificeret med 

området. Der er stort set aldrig indberetninger om fast-

holdelser fra skolen. 

 

 

 

 

Beskrivelse af tilsynsbesøg: 

A. Observationer af undervisningen 

 

Anmeldt tilsyn d.11. marts 2021 

 

Tilsynet er planlagt under hensyn til, at enkelte elever 

kan have svært ved at tåle den tilsynsførende i selve 

undervisningen. Derfor har der været ændringer i pro-

grammet på selve dagen, ligesom en enkelt elev forlod 



 

Visitation og Tilsyn 6/10 

 

 

skolen, inden tilsynet nåede at observere undervisnin-

gen. 

 

09.35-09.50 

Natur og teknik med enkeltelev 1 og en lærer. Eleven har 

sit eget undervisningsrum, og undervisningen skulle ef-

ter planen have været sammen med en anden elev, der dog 

er fraværende på dagen. Eleven undervises på gulvet i en 

Fatboy, og læreren introducerer et nyt emne om verdens-

rummet. Der tales bredt om hvad eleven kender til uni-

verset, fx om meteorer, Mars, månen osv. Eleven fremstår 

glad og afslappet i undervisningssituationen og deltager 

både nysgerrigt og vidende i den faglige snak. Undervis-

ningens indhold og form vurderes at imødegå elevens be-

hov på udmærket vis. 

 

 

09.50-10.10 

Engelsk med to elever fra 8.klasse. De undervises af en 

underviser, og diskuterer og analyserer bogen ”Station 

11”. Undervisningen foregår 100% på engelsk, og der fo-

regår en dyb og engageret dialog om handlingen og ele-

menter herfra på et fuldstændigt flydende engelsk, hvori 

begge elever deltager yderst aktivt. 

 

10.10-10.30 

Biologi med enkeltelev 2. Eleven ses at være i gang med 

et emne om fysiologi, og læreren giver på kompetent vis 

en kort introduktion til tilsynet om, hvad dette helt 

konkret består af. Dernæst giver læreren eleven et kort 

resume over hvad der tidligere er talt om i andre biolo-

gilektioner. Fx om fysiologi, kredsløb, Carl von Linne 

osv.  

I denne lektion handler undervisningen dog om reptiler. 

Der spørges kort til, hvad eleven kender til krybdyr ge-

nerelt. Der gives også eksempler på andre krybdyr og en 

beskrivelse af den overordnede inddeling af disse. Un-

dervisningen foregår ud fra en PowerPoint og primært som 

en lærerstyret dialog. Undervisningen er godt tilrette-

lagt, og det ses på læreroversigten, at læreren har un-

dervisningskompetence i faget biologi. Afsluttende stil-

les eleven en lille opgave, hvor der kigges på fysiolo-

giske forskelle og ligheder mellem krybdyr, fisk og pat-

tedyr. Modulet varer præcis 20 minutter, men er sat så-

dan op for tilsynets skyld – orienteres der om. Lektio-

nerne varer normalt længere tid. 

 

10.45-11.10 

Natur og teknik med enkeltelev 3. Eleven undervises af 

en lærer, og eleven har om emnet vand. Der tales om de 

forskellige tilstandsformer vand kan have. Dette er ab-

strakt og svært stof for eleven, men denne forsøger al-

ligevel efter bedste evne at indgå i aktiviteterne – fx 

ved at tegne vandets kredsløb. Der skal tydeligt gives 

plads til, at eleven får lov til at vandre lidt udenfor 

emnet ind imellem, men læreren lykkes på udmærket vis 

med at holde undervisningen på sporet alligevel. 

Kl.11.00 ser eleven en kort tegnefilm om vandets cyklus 

på elevens egen computer. Eleven får tilbuddet om at se 

filmen igen, men dette ønskes ikke. I stedet tegner 
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eleven selv en model over vandets kredsløb, meget tæt 

understøttet af læreren. 

 

11.10-11.30 

Dansk med enkeltelev 4. Eleven undervises af en lærer 

med undervisningskompetence i faget dansk. Tilsynet præ-

senteres kort for, at eleven har arbejdet med Haiku-

digte, og eleven læser, adspurgt af læreren, et par 

digte højt. Dernæst tages der fat på et emne om perspek-

tivering. Der undervises ud fra et forløb i Meebook, og 

der tales om frø,- fugle- og normalperspektiv og bille-

der af bl.a. Van Gogh analyseres. Eleven er rigtig godt 

med i den veltilrettelagte undervisning, der foregår i 

en helt rolig atmosfære. 

 

11.30.12.00 

Frokost med skolens elever og lærere 

 

 

12.00-12.20 

Dansk og matematik med enkeltelev 5. Eleven ses at have 

behov for en endog meget tæt voksenstyring, og det obser-

veres, at eleven arbejder på et før-skoleniveau i moduler 

af ret kort varighed. Eleven virker glad og tryg i kon-

takten, og klør på opgaverne med krum hals. Det ses, at 

elevens skoledag og program i høj grad er styret af pik-

togrammer, som eleven virker helt fortrolig med. 

 

12.20-12.25 

Tysk med enkeltelev 6. Der arbejdes med grammatik og sted-

ord. Eleven undervises af en tysktalende akademisk under-

viser. Dette foregår som et individuelt arbejde, og un-

dervisningen, som tilsynet hurtigt sættes ind i, fremstår 

fuldstændig kompetent. 

 

 

12.30-12.45 

Matematik med to elever fra 8.klassetrin. Eleverne under-

vises af en lærer med undervisningskompetence i faget ma-

tematik. 

Eleverne bedes indledningsvist logge på Meebook, hvor der 

er lagt et nyt forløb op om geometri i tre dimensioner.  

Læringsmålet for forløbet ses skrevet op på tavlen i klas-

sen, og det italesættes også mundtligt overfor eleverne. 

Det er i dag ”jeg kan beskrive forskellen på de tre di-

mensioner vha. geometriske begreber. Herefter tales der 

om konkrete eksempler på de forskellige tre dimensioner, 

fx om terninger som tredimensionelle figurer. 

Elevernes samlede læringsmål for hele matematikforløbet 

gennemgås også på Clio.dk. 

 

12.45-13.15 

Historie med enkeltelev 7. Holdet er normalt bestående af 

tre elever, men på dagen er kun en elev til stede. Tilsynet 

præsenteres for elevernes undervisningsforløb i Meebook, 

og det ses, at det er differentieret for hver enkelt elev. 

I denne lektion arbejder eleven med kildekritik og arbej-

der med arbejdsspørgsmål til denne i Meebook. Dette fore-

går stille og roligt, og eleven arbejder meget selvstæn-

digt. Undervisningsmålene for lektionen, der også fremgår 
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i Meebook, er fine, og det ses, at de evalueres med eleven 

efterfølgende. 

 

13.45-14.00 

Tysk med enkeltelev 8. Eleven forlader skolen inden ob-

servationen, der derfor må opgives. 

 

 

Kl.14.00-15.30 

Efter det anmeldte tilsyn afholdes der et tilsynsmøde 

mellem Tilsynsførende fra Børne-og Ungdomsforvaltningen 

og skolens ledelse. På mødet gennemgås de pædagogiske 

observationer på dagen.  

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynet: 

A. Hvem har foretaget tilsynet 

Navn: Søren Berg  

 

Stilling: Chefkonsulent 

 

Kontaktoplysninger:  

Tlf. 23 26 38 20/ soeber@kk.dk 

 

Dato for tilsyn: 11.marts 2021 

 

 

 

 

B. Helhedsindtryk 

Vurderinger: 

 

mailto:soeber@kk.dk
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Jeg finder, at dagbehandlingstilbuddet Søstjerneskolen 

giver et undervisningstilbud, der følger folkeskoleloven 

og tilhørende bekendtgørelser.  

 

Jeg finder, at den observerede undervisning har været af 

en god kvalitet.  

 

Hovedparten af de observerede undervisningslektioner læ-

ses af en lærer med undervisningskompetence i det pågæl-

dende fag, hvilket er positivt.  

 

Generelt har Søstjerneskolen de sidste år fået ansat 

flere folkeskolelæreruddannede lærere, hvilket betyder, 

at alle linjefag er repræsenteret på oversigten over læ-

rernes undervisningskompetencer. 

 

Tilsynet hæfter sig ved, at lærerne underviser mange 

elever i løbet af en uge, hvilket er et fremskridt. Ele-

verne træner her at forholde sig til nye voksne, samti-

dig med, at den fagfaglige kvalitet er blevet højere. 

 

Det er væsentligt langsomt at vænne eleverne til en så 

normal skoledag som muligt, og derfor er det også posi-

tivt, at flere og flere elever undervises på hold. 

 

Tilsynet bifalder derfor også, at Søstjerneskolen be-

stræber sig på, at de ældste elever ikke længere har de-

res eget undervisningsrum. 

 

Det er nyt og positivt, at der er kommet et elevråd på 

skolen, der sikrer elevmedindflydelse. 

 

Det er tilsynets vurdering, at undervisningstilbuddet på 

Søstjerneskolen fremstår særdeles kompetent til målgrup-

pen. 

 

Tilsynet har ingen deciderede anmærkninger. 

 

 

C. Anbefalinger til dagbehandlingstilbuddet, og aftaler 

mellem tilsynsmyndighed og institution 

 

Tilsynet anbefaler, at den positive faglige udvikling på 

Søstjerneskolen bør fortsætte med det nuværende fokus på 

fællesundervisning, læringsfokuseret undervisning og af-

gangsprøver. 

 

Tilsynet anbefaler Søstjerneskolen, hvis dette er mu-

ligt, i højere grad at tilmelde alle elever i 9.klasse 

til afgangsprøverne, at formindske antallet af fritagel-

ser for især fag og kontinuerligt arbejde med at få 
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flere elever i fuldt skema. På tilsynsdagen har stort 

set alle elever et reduceret skema på baggrund af en læ-

geerklæring.  

 

Søstjerneskolen har en rigtig god normering, og tilsynet 

anbefaler derfor, at man i de tilfælde hvor elevernes 

reducerede skema skyldes almen fysisk udtrætning, i ste-

det forsøger at kompensere for dette ved mere omsorgsba-

serede aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse 

Dato: 

 

Skoleleder af dagbehandlingstilbud: 

 

 

Kommentarer: 

Tilsynsrapporten bedes underskrevet af skoleleder og re-

turneret til tilsynsførende samt lægges tilgængeligt på 

skolens hjemmeside senest 3 uger efter modtagelsen. 

Det er muligt at vedlægge kommentarer til rapporten. 

Disse evt. kommentarer indarbejdes ikke i rapporten, men 

vil fremgå som bilag. 

 

 

 

 

 

 

 

 


