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Lejre Kommune har tilsynsopgaven med at skoletilbuddet lever fuldt op til lovgivningen og den gældende undervis-
ningsoverenskomst mellem skoletilbud og Lejre Kommune. Der udføres og rapporteres som udgangspunkt kvartalsvis, 
hvoraf to af de fire årlige tilsyn er uanmeldte. Tilsynsrapporterne skal være tilgængelige for omverden.  
Med henblik på anonymisering vil rapporten ud over navne ikke nævne elevers og personalets køn, medmindre det 
tjener et formål som samtidigt ikke udstiller nogen negativt eller heller ikke rummer personfølsomme oplysninger. Der-
for anvender rapporten det kønsanonyme ’hen’ i stedet for han/hun. 
 
Tilsynsrapporten har to dele:  
Del 1 er en rapportering af det konkret aflagte tilsyn, og repræsenterer dermed et øjebliksbillede af skolens arbejde 
med dens elevers undervisning.  
Del 2 redegør for de relevante basisoplysninger vedr. skoletilbuddet, som skolelederen løbende holder opdaterede  
 
Del 1 
 

Dato for tilsyn:       d. 29. september 2022 
Tidspunkt:               kl. 9.00-11.45  
Tilsyn nr.:                 3/ 2022  
Type:                        uanmeldt 
Forrige tilsyn:         d. 16. maj 2022 

 
1 Konklusion 
Fjordskolen lever ved tilsynsbesøget op til undervisningsoverenskomsten med Lejre kommune.  
 

 
2 Møde med skoleleder 
Tilsynet afsluttes med et kort møde med skoleleder Ulrik Augustesen-Jensen på dennes kontor i afdeling Havehuset. 
Vi taler om nogle af de elever jeg har mødt i undervisningen og deres undervisning. Jeg modtager opdaterede lister 
vedr. elever og personale (se pkt. 7, D og M) 
 
Ulrik Augustesen-Jensen fortæller om en mindre omorganisering (fysisk placering i afdelinger) af elevgrupper, samt 
præsenterer mig for en ny lille elevgruppe (2 elever, 6 år) med kognitive udfordringer. Og vi taler om et par magtan-
vendelser (to stk., som er tilsendt mig løbende siden seneste tilsynsbesøg og kommenteret af undertegnede ved disse 
lejligheder). Der er tale om uddybning og konklusioner herpå.  
 
Jeg får fortalt om afholdte lejrskoler (maritime og i tidsrummet efter skolesommerferien og d.d.) 
  

 
3 Overværet undervisning og /eller undervisningsrettede aktiviteter 
Jeg indleder tilsynsbesøget med at kontakte skoleleder Ulrik Augustesen-Jensen telefonisk for at briefe ham om min 
uanmeldte tilstedeværelse. Vi laver aftaler bl.a. om at mødes senere. 
 
I afdeling N 11: Fem af seks elever (10-13 år) har netop afsluttet danskundervisning (jf. oversigt over dagens undervis-
ning på tavlen i rummet). Den ene elev har inden min ankomst sammen med en pædagog forladt gruppen og sidder i 
bygningens 1 etage i et mindre lokale. Oversigten over dagens undervisning på tavlen lyder:  
Gåtur – Dansk – Pause (den foregår nu) – Quiz – Ultranyt – Frokost – Pause – Fordybelse – Tur tilbage til 2. verdenskrig – Farvel 
og tak.  
 
To af eleverne og jeg kender hinanden fra tidligere tilsynsbesøg, men også de to ”nye” elever er meget åbne overfor 
min tilstedeværelse, og hurtigt synes de at ignorere min tilstedeværelse.  
Den pause, som de var påbegyndt, har endnu nogen tid, som eleverne benytter sig af til at tage nogle udfordringer på 
en internetbaseret spilplatform (digipuzzle.net.)  
 
Imens opsøger jeg eleven (13 år) som havde trukket sig fra den fælles undervisning sammen med en pædagog. Eleven 
formår ikke at befinde sig sammen med øvrige elever for lang tid ad gangen, hvorfor eleven har muligheden for at 
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trække sig. Eleven sidder med cap og hættetrøje over hovedet og formummet foran et pc-spil, og lader sig ikke kontakte 
af mig, og for den sags skyld pædagogen som er sammen med hen. 
 
Tidsuret afslutter pausen i underetagen. Pædagogen og læreren har forinden sammen besluttet at tage et break uden-
dørs. Og alle fem elever (inkl. eleven der havde trukket sig til at være ”alene” på 1. etage) smutter ud på gårdspladsen 
og sammen med de to pædagoger skal der spilles Basketball m. to hold til en kurv. Jeg bliver sammen med læreren, 
som fortæller om sin undervisning af eleverne på Fjordskolen (se pkt. 5). 
 
Jeg når udendørs og overværer eleverne fordelt på to hold sammen med hver deres pædagog (der er nu kommet en 
sjette elev til), have time-out og umiddelbart genoptage spillet. Spillet kører med høj intensitet, hvor alle ivrigt deltager. 
De to pædagoger er konstant opmærksomme på at de mange skub (forsætlige som uforsætlige), som spillet helt na-
turligt fremkalder, ikke kommer til konflikter med deres løbende kommentarer og roskabende spilstop.   
 
Tilbage i undervisningslokalet (nu igen uden eleven som tidligere havde trukket sig) er der gjort klar til Quiz på en 
internetbaseret platform ”Knowledge is Power” (minder om KAHOOT). Hver elev skal personligt med deres mobiltele-
foner (som de nu i sagens natur godt må have fremme og aktivere) skabe sig en til spillet figur og et fiktivt navn (f.eks. 
et fabeldyr som heder Split). I spillet quizzes vedr. forskellige kategorier, og undervejs kan deltagerne (pædagog og 
lærer deltager på lige fod med eleverne). Spillet afvikles med højt humør og megen grin i lokalet. 
 
Et andet sted i sammen afdeling i stuetagen befinder en elev alene (uvis hvor de øvrige fra gruppen på fire er) sammen 
med to pædagoger. Eleven er nystartet på skolen (vi kender ikke hinanden). Jeg er blevet briefet om at eleven er ud-
fordret ved at være sammen med personer af andet køn end sit eget – særligt når eleven ikke kender vedkommende. 
Jeg vælger dog at gå ind til eleven og hilse på. Dette gengælder eleven, men synes at glide helt af på min tilstedevæ-
relse, og jeg lader eleven alene med nu den ene af pædagogerne. 
 
Skoleleder Ulrik Augustesen-Jensen kontakter mig telefonisk og meddeler mig at to af afdelingerne med deres elever 
netop er taget på hver deres ekskursioner til to Naturskoler i omegnen. 
 
Afdeling Hb: Jeg møder en enkelt elev der sidder og arbejde ved en pc i køkken/allrummet (tre andre elever arbejder i 
tilstødende rum hver for sig). En lærer understøtter elevens arbejde i baggrunden – men klar til at træde til når behov 
herfor. Elev og lærer har et positivt samarbejde om en opgave der har været fortløbende og nu skal afrundes med 
nogle konklusioner. Opgaven er en komparativ analyse af to tekster i ´Gyser/Horror- genren´ fortæller eleven mig da 
jeg på et tidspunkt spørger ind hertil.  
 
Der bliver frokostpause, og de tre øvrige elever kommer sammen med et par andre medarbejdere til køkken/allrum-
met. Og forlader dem. 
   

 
4 Kommunikation med elever 
Jeg har blot spontane udvekslinger med nogle af de elever som kender mig fra tidligere tilsynsbesøg. Dertil hilser jeg 
på et par elever som under mit tilsynsbesøg ikke deltager sammen med de øvrige elever fra de elevgrupper som de 
tilhører, men undervises alene. 
 
En elev fortæller lidt om en nyligt gennemført ”skole/hjem samtale” som eleven sammen med mor. Eleven vægrer sig 
ved at fortælle at det var gået godt, og at hen var blevet rost i mors påhør. Men det tager læreren dog hånd om at 
eleven - lidt presset - får gjort. 
 

 
5 Kommunikation med medarbejdere 
Jeg taler kort med nogle af medarbejderne om den undervisning der foregår. Og med mellemrum orienteres jeg om-
kring de undervisningsmæssige dispositioner. Lærer i afd. N11 fortæller om sit arbejde som lærer siden denne be-
gyndte på Fjordskolen, hvor jeg mødte vedkommende for næste godt og vel et halvt år siden. Læreren fortæller om sit 
gode samarbejde med pædagogen og især deres fordeling af arbejdet (undervisning og pædagogisk tilgang) 
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En lærer på afd. Hb fortæller om den undervisning der pågår, og de perspektiver som der forsøges opnået.   
 

 
6 Andre indtryk under tilsynsbesøget 
Stemningen i de forskellige afdelinger på skolen er meget rolig og eleverne mødes med beredvillige medarbejdere som 
har en demokratisk og lyttende tilgang til eleverne. Undervisningslokaler og deres interiører fremstår velegnede til 
deres formål. Der er fin adgang til IT og undervisningsmaterialer. Omgivelserne er alle naturnære og lægger op til gode 
udendørs muligheder for udfoldelse. Elever såvel som personaler møder generelt tilsynsførende med stor åbenhed.   
 

 
7 Diverse dokumentation gennemgået under tilsynsbesøget (jf. Del 2) 
(undervisnings-/handleplaner, fraværsregistrering, dispensationer o. lign.) 
Ved det afsluttende møde har skoleleder Ulrik Jensen nogle bilag klar til mig (jf. pkt. 2) og jeg får udleveret flg. doku-
menter: 

• Opdateret elevfortegnelse m. oplysninger klassetrin og alder. 26 elever, alder 6-17 år (Pkt. D)  
• Opdateret personaleliste med oplysninger om uddannelse, evt. igangværende uddannelse, relevant erhvervs-

erfaring, funktion på skolen, ansættelsesdato og ansættelsesgrad i pct. (Pkt. M) 
• Ugeskemaer for undervisningen i 6 afdelinger    
• Fraværsregistrering 

 
8 Til særlig opfølgning efter dette tilsyn 

- Opdatering af pkt. O, del 2 (Budgettal i hovedgrupper)  

 
Del 2  
Skoledelsen ajourfører punkter herunder løbende, dvs. min. 4 gange årligt i forbindelse med tilsynsbesøgene. 
 

A Skoletilbuddet: 
Fjordskolen 
Adresse: Næsvej 13, 4070 Kirke Hyllinge  
Telefon: 88970020 
Mailadresse: uj@fjordskolen.dk 
Hjemmeside: www.fjordskolen.dk 

B Skoleleder:  
Ulrik Augustesen-Jensen  
 

C Gældende undervisningsoverenskomst: 
Januar, 2017 
 

D Skolens målgruppe:  
Antal: 26 
Alder: 6 – 17 år 
Fjordskolens elever har et behandlingsbehov, og har typisk en adfærd af en sådan karakter, at de ikke kan indgå 
i et normalt skolemiljø. Fjordskolen har bl.a. elever med skolevægring, angstproblematikker og forskellige diag-
noser, herunder bl.a. ADHD, ADD, PDA, OCD, Tourettes syndrom og Autisme spektrum forstyrrelser. 
 

E Timetal og fag i overensstemmelse gældende folkeskolelov:  
Skoletilbuddet leverer tilbud om fuld fagrække og fuldt timetal i overensstemmelse med Folkeskoleloven. 
 

F Undervisningens tilrettelæggelse: 
Al undervisning differentieres og tilpasses den enkelte elevs behandlingsbehov. 
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G Dispensationer vedr. enkelte elevers undervisning: 
Elever, som af diagnostiske årsager eller grundet psykosociale omstændigheder beskrevet af PPR eller lignende 
faglige instanser ikke kan honorere fuldt timetal og/eller fuld fagrække, kan modtage undervisning hvor time-
tallet er nedsat ligesom elever kan være fritaget for enkelte fag. Dette er nøje beskrevet og velbegrundet for 
hver enkelte elev i deres individuelle undervisningsplan. 
 

H Dokumentation for medinddragelse af og samarbejde med forældre: 
Forældre til elever har givet samtykke til skoletilbuddets tilrettelæggelse af undervisningen ved daterede un-
derskrifter for deres barns gældende plan herfor.  
 

I Fraværsregistrering: 
Fraværsstatistik føres i Tabulex og kan til hver tid hentes ved anmodning til henholdsvis skoleleder eller skole-
sekretær (portal.tabulex.net). Ved tilsynsbesøgene foretager tilsynsførende stikprøvekontrol på tilstrækkelig 
registrering af elevernes eventuelle fravær. 
 
Det er kendetegnende for en stor del af Fjordskolens elever at de har relativt stort fravær, hvilket hænger sam-
men med den målgruppe som der skrives om i pkt. D ovenfor. 
 

J Pædagogisk Psykologisk Rådgivning: 
Fjordskolen betjenes af Lejre kommunes PPR. 
Supervision v. privatpraktiserende psykolog 
 

K Skolens eventuelle undervisning udenfor skoletilbuddets matrikel: 
Undervisningen foregår på forskellige adresser/afdelinger: 
§ Næsvej 11, 4070 Kirke Hyllinge 
§ Næsvej 13, 4070 Kirke Hyllinge (hovedadresse) 
§ Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge 
§ Munkholmvej 374, 4060 Kirke Såby 
§ Bramsnæsvigskolen, Madkundskab 
§ Sejlads i egen båd. 
§ Konfirmationsforberedelse 
§ Svømning i Køge Badeland og Holbæk Sportsby Svømmecenter 
§ Firkløverskolen - fysikundervisning 
 

L Evt. samarbejdsaftaler: 
Dette skoleår er der et samarbejde med Bramsnæsvigskolen som er prøveafholdende skole for Fjordskolen.  
Vi oplever et godt samarbejde omkring både prøveafholdelse og benyttelse af Bramsnæsvigskolens fysik- og mad-
kundskabslokale.  
Fjordskolen benytter Bramsnæsvighallen til idræt. 
Samarbejde med Firkløverskolen om fysikundervisning 
 

M Antal: 27 
- 7 lærere (inkl. skoleleder og to på deltid (10%)) 
- 8 pædagoger (inkl. Skoleejer) 
- 2 pædagogmedhjælpere 
- 1 kontoruddannet 
- 1 SoSu-uddannet  
- 8 anden uddannelse eller uden uddannede (under uddannelse) 

 
Jf. opdateret personaleliste af d. 29.9.2022 
 

N Skoletilbuddets hjemmeside: 
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Senest opdateret oktober 2021 og i overensstemmelse med aftalen med Center for Børn og Læring, Lejre Kom-
mune 
 

O Regnskab 2019 (Tal i hovedgrupper):  
Lønudgifter: 6.812.747 
Administration kr. 292.790 
Inventar og IT kr. 144.847 
Personaleudgifter kr. 136.952 
Lejrskole og ekskursioner kr. 370.373 
Andre uv.relaterede udgifter kr. 830.771 
 

  
 

Dato: 6. oktober 2022                     Tilsynsførendes underskrift:                     
                                          Peter Schultz 
 
Tilsynsrapporten bedes gennemlæst af skolens ledelse med returnerer med dateret underskrift senest 8 dage fra mod-
tagelsen og er dermed færdigbehandlet og fremsendes til Center for Børn og Læring, Lejre Kommune. 
 
Skoletilbuddet har ansvaret for at tilsynsrapporten bliver offentlig tilgængelig (Skoletilbuddets hjemmeside).  
 
Vedlægges tilsynsrapporten yderligere – kommentarer o.a. sæt kryds:    _____ JA.      _____Nej 
 
  
Dato:  Skolelederens underskrift:  
    Ulrik Augustesen-Jensen 
 
 

Ulrik Augustsen-Jensen
09.10.2022

Ulrik Augustsen-Jensen
X


