Tilsynserklæring
for læseskolen ved Det Kongelige Teater Balletskolen Odense
Besøg og tilsyn har fundet sted:
Den 30. og 31. januar 2017
Ud over disse besøg deltager jeg normalt i generalforsamlinger. Desuden har jeg haft
regelmæssige møder med skoleleder Inge Fjord.
Tilsynet er foretaget af:
Erik Rønn
Odense kommune
Følgende fag og klasser har været besøgt:
I år besøgte jeg følgende klasser: 8.-9. klasse, hvor elever fremlagde resultatet af deres
projektopgaver. 0. klasse i matematik, 3.-4. klasse i dansk., 3.- 4. klasse i engelsk og 7. klasse i
engelsk. Også i arbejdet med billedkunst var jeg med på mellemtrinnet.
Desuden deltog jeg i den daglige morgensang med alle skolens elever. Foruden dagens sang
benyttes morgensamlingen også til almindelige praktiske bemærkninger og meddelelser. En
rigtig god begyndelse på skoledagen.
I år overværede jeg også en ballet - /dansetime med de yngste elever. Det var en fornøjelse at
se en legende tilgang til undervisningen i de forskellige øvelser og trin. En ballettime med høj
aktivitet.
Det var slående at se den utrolige koncentration, eleverne lagde for dagen. En
koncentrationsevne, der uden tvivl også kommer eleverne til gode, når de arbejder i skolens
almindelige fag.
Ud fra dette og ud fra det efterhånden mangeårige kendskab jeg har til skolen, er det ikke
svært for mig at konkludere følgende:
Vurderingen af elevernes standpunkt i dansk:
Efter at have overværet og deltaget i undervisningen er det min sikre overbevisning, at
elevernes standpunkt i dansk er helt i overensstemmelse med, hvad man kan forvente af
tilsvarende elever i folkeskolen.
Vurderingen af elevernes standpunkt i matematik:
Efter at have overværet og deltaget i undervisningen er det min sikre overbevisning, at

elevernes standpunkt i matematik er helt i overensstemmelse med, hvad man kan forvente af
tilsvarende elever i folkeskolen.
Vurderingen af elevernes standpunkt i engelsk:
Efter at have overværet og deltaget undervisningen er det min sikre overbevisning, at
elevernes standpunkt i engelsk er helt i overensstemmelse med, hvad man kan forvente af
tilsvarende elever i folkeskolen.
Vurdering af, om skolen samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen:
Det min klare opfattelse af undervisningen absolut står mål med, hvad der kræves i
folkeskolen. Da flere klassetrin læses sammen, er lærerne meget opmærksomme på at
tilrettelægge en differentieret undervisning. En undervisning, der præges af stor faglighed.
Det er en fornøjelse at iagttage den arbejdsmoral, energi og lyst til at lære, der præger alle
timerne på skolen.
Ved fremlæggelsen af projektopgaven viste eleverne en overlegen mundtlig fremstillingsevne.
Elevernes resultater ved de afsluttende prøver er meget fine.
Vurdering af, om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et
samfund med frihed og folkestyre:
Efter at have været på skolen mange gange og deltaget i undervisningen og andre
arrangementer og fulgt det daglige liv på lærerværelset er det min vurdering, at skolen
absolut lever op til kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og
folkestyre.
Omgangsformen på skolen er åben, varm og tillidsfuld. Elever og lærere omgås hinanden med
stor respekt, hvilket giver et godt arbejdsklima i klassen – og på lærerværelset.
Vurdering af undervisningsmaterialets faglige og pædagogiske kvalitet:
Skolen råder over er bredt udvalg af undervisningsmaterialer, samt undervisningssystemer af
nyere dato.
Alle klasseværelser er udstyret med interaktive tavler med netopkobling. På skolen har
eleverne adgang til computere. Desuden medbringer mange af eleverne deres egne
computere.
Evt. bemærkninger:
Det er som tilsynsførende en stor fornøjelse at besøge balletskolen. Der er en dejlig
atmosfære, som man straks fornemmer, når man går op ad trapperne. Gange som er fyldt med
forskellige genstande, billeder og livlige og glade børn. Man bliver simpelthen i godt humør,
når man træder ind af døren.

Skolens flotte hjemmeside giver et fint indblik i skolens aktiviteter, og den giver også en fyldig
information om alle de aktiviteter og kulturelle begivenheder, som skolen og dens elever er
involveret i.
Skolens facebookside viser også spændende og inspirerende sider af skolens liv og dagligdag.
Som odenseaner er det en meget stor fornøjelse at følge skolens deltagelse ved de mange
arrangementer, som forgår i byen, og som eleverne er med til at sætte deres præg på.
Årets juleforestillinger i Rådhushallen er en fantastisk flot og imponerende forestilling.

Odense den 8.-2.-2017.
Erik Rønn

