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Baggrund:
Struer Kommune fører tilsyn med undervisningen i den interne skole. Der er ført almindeligt anmeldt tilsyn pr. 17. august 2021.
Som tillæg til tilsynet af 17. august 2021 og den tilhørende tilsynsrapport gennemføres
uanmeldt tilsyn med den interne skole 21. september 2021.
Fokuspunkter ved det uanmeldte tilsyn:
• Faglokaler
• Elevfravær
Tilsynet er gennemført ved besigtigelse af lokaler, samtale ved skolens leder og gennemgang af dagens aktuelle elevfravær.
Det fremgår af tilsynet af 17. august 2021, at Struer Kommune vil besigtige faglokaler
på Struer Skolehjem, særligt det nye lokale til naturfagsundervisning.
Det fremgik af tilsynets forslag til ændringer, at tilsynet på kommende tilsyn vil følge
op på, at den interne skole fortsat arbejder med at få nedbragt elevfraværet.
Det var tilsynets vurdering, at døgndelen og den interne skole fortsat kunne forstærke
dialogen om børnene/de unges fremmøde i skolen.
Resultat:
Faglokaler:
Tilsynet har besigtiget naturfagslokalet, madkundskab og billedkunst.
Naturfagslokalet er netop blevet færdiggjort.
Konklusion: Tilsynet har intet at bemærke.
Elevfravær:
En gruppe af elever er på ferie i Tyskland. Der er givet ekstraordinær frihed, jf. bekendtgørelsen på området. Der har været dialog mellem skolen og døgndelen.
Der er for øvrige elever registreret fravær korrekt.
Konklusion: Der er korrekt fraværsregistrering. Skolen reagerer på fravær ved dialog
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med anbringelsesstedet og ved at gøre opmærksom på reglerne om skolefravær og
konsekvenser ved fravær fra undervisningen.
Konklusion:
Tilsynet bemærker med tilfredshed, at skolens elever tilbydes undervisning i relevante
faglokaler i alle skolens fag.
Tilsynet bemærker endvidere, at der arbejdes meget struktureret med undervisningsplanerne. Der er overblik over elevernes fravær, og skolen arbejder systematisk med
at nedbringe dette fravær.
Det er samtidig vurderingen, at der fra skolens side har været tiltag, der forstærker dialogen om elevernes fravær med døgndelen/anbringelsesstedet.

Underskrift tilsynsførende
22.09.2021
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Casper Sand
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