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Til den interne skole på Holbrogaard 
 
 
 
Der gennemføres anmeldt tilsyn på den interne skole på opholdsstedet d. 23. november 2021 kl. 09.00 
 
Jeg vil bede jer kvittere for modtagelsen af denne skrivelse til denne mail: mirol@fmk.dk  
 
En kommunal tilsynsførende fra Opvækst og Læring fører tilsyn med undervisningen på de interne skoler og 
dagbehandlingssteder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Undervisningen her er omfattet af Lov om folkeskolen, 
Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen samt 
Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og 
anbringelsessteder. Der føres normalt to årlige tilsyn. Der føres et anmeldt og et uanmeldt tilsyn. 
Skolelederen for skoledistriktets folkeskole inviteres til at deltage ved tilsynet.  
 
Tilsynet skal sikre: 
 

• at skolen stiller egnede lokaler/rammer til rådighed for den interne skoles daglige undervisning. 

• at der forefindes relevante undervisningsmaterialer. 

• sammenhæng mellem den interne skole og overenskomsten (indgået mellem FMK og skolen) samt 
kontrollere undervisningens omfang og indhold, både ved beskrivelser og konkret tilstedeværelse. 

• at der er mulighed for samarbejde med distriktsskolen, hvor det er relevant. 

• at skolen har kvalificeret personale til at varetage undervisningen.  
 
Skolen anvender nedenstående skema fra Opvækst og Læring.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Michael Røhling Olesen 
Pædagogisk psykologisk konsulent & kommunal tilsynsførende 
 
 

 
 
Opvækst og Læring  
Østerågade 40 
5672 Broby 
Telefon 7253 3280 
Mail: mirol@fmk.dk 
 
                         
 
            

   
 
 
 

mailto:mirol@fmk.dk
mailto:mirol@fmk.dk


Opvækst og Læring Side 2 23-11-2021 

 
Tilsynsskema for interne skoler på opholdssteder 
samt for dagbehandlingssteder. 
 
 
 
Skemaet er udarbejdet i samarbejde med KL og tilpasset Faaborg-Midtfyn Kommune. Materialet er inddelt i 
tre afsnit. Skolerne/dagbehandlingsstedet udfylder alle felter hvori der står: Udfyldes af Intern skole: 
 

• Afsnit 1 giver oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår. 

• Afsnit 2 giver oplysninger om personale og undervisning på institutionen. 

• Afsnit 3 skal anvendes af den tilsynsførende ved hvert besøg.  
 
Dette skema er et Word dokument til udfyldelse. Det udfyldes elektronisk af skolerne/dagbehandlingsstedet 
og returneres som Word dokument – ikke PDF, senest 14 dage forud for tilsynet til undertegnede på mail: 
mirol@fmk.dk 
 
 
Den interne skole/dagbehandlingsstedet modtager kopi af den færdige tilsynsrapporten. 

 

Afsnit 1: 
Oplysning om institutionen 

A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/region)  
           Udfyldes af intern skole:  

Behandlingsstedet Holbrogaard, Nabgyden 10 5600 Faaborg og Faaborg-Midtfyn Kommune 

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: 

Michael Røhling Olesen 
Pædagogisk psykologisk konsulent & kommunal 
tilsynsførende 
 
Opvækst og Læring  
Østerågade 40 
5672 Broby 
Telefon 7253 3280 

Opvækst og Læring 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
Opvækst og Læring  
Østerågade 40 
5672 Broby 
 

D. Institutionsbeskrivelse (antal elever, undervisningssted, antal lærere, leder): 
    Udfyldes af Intern skole:  

Vi har pt 10 indmeldte elever, her af 2 eksterne. Der undervises i den dertil indrettede skole, som ligger 
særskilt fra resten af institutionen. Vi har 2,5 lærer ansat, 0,75 % skolepædagog samt en skoleleder 

E. Samarbejdsrelationer (tilknyttet skole, lærersamarbejde, skolebibliotek, adgang til faglokaler m.v.) 
Udfyldes af Intern skole: 

Vi tilbyder undervisning i fuld fagrække og i alle fag. Vi har et tæt samarbejde med PPR-konsulent Søren 
Kruse. Vi afholder løbende møder ang. vores elever og deres faglige formåen. Vi laver evt. frameldinger og 
fritagelser i tæt samarbejde og dialog med PPR og forældre. Vi samarbejder med Øhavsskolen om 
prøveafvikling. Ligeledes er der lavet aftale med Forum-Faaborg om hal-tid en gang om ugen. Fysiklokale  
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kan lånes på Heldagsskolen Vantinge.  Der tilbydes løbende biblioteksadgang på kommunebiblioteket i 
Faaborg.  

F. Særlig undervisningsmæssig service (Center for Undervisningsmidler, efter- og videreuddannelse, 
m.v.) 
Udfyldes af Intern skole:  

Vi laver Pas-vurderinger på alle vores elever. Dette er gjort i samarbejde med Nordisk Pas konsulent Søren 
Jokumsen. Dette er for at få et overblik over enkelte elevs styrker og svagheder, således vi bedre kan 
ramme zonen for nærmeste udvikling.  

Skoleåret er startet med et kort introkursus på CFU - Vi har ikke tidligere benyttet Cfu, så vi kom beriget 
tilbage.  

 Vi har også et tæt samarbejde med Ouh. Da mange af vores elever er tilknyttet børne- og 
ungdomspsykiatrien (BUP), har vi hver 3 uge besøg fra Mobilteamet/BUP. VI har i år startet et samarbejde 
med den interne skole på børnepsykiatrisk afdeling på OUH. Samarbejdet består af gensidig sparring 
gennem besøg og metode udveksling.  

 

G. Underskrevet overenskomst vedrørende undervisning (overenskomsten vedhæftes dokumentet): 
    Udfyldes af Intern skole: 
Vedhæftet som bilag.  

 

H. Budget til skoledelen:  
    Udfyldes af Intern skole: 
Vedhæftet som bilag.  
 

Løn: 
Der er overenskomst med DLF.  
 

Materialer: 
Udfyldes af Intern skole: 
Skolen råder over forskellige undervisningsmaterialer til vores forskellige klassetrin. Disse fornyes 
løbende. Ligeledes er der købt adgang til alle Clio’s portaler, så vi kan supplere online.  
 

 
 
 
Afsnit 2: 
Personale og undervisning 
 
Beskrivelse af undervisningens ordning 
 

A. Beskrivelse af lærere og ledelse 
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Lærernes navne og uddannelse, herunder en beskrivelse af personalets eventuelle særlige 
kursusvirksomhed eller relevante erfaringer: 
Udfyldes af Intern skole: 
Jette Jensen, lærer fra Skårup seminarium. Flere kurser inden for specielområdet herunder 
mentaliseringsbaseret miljøterapi.  
 
Søren Jochumsen, Lærer Odense seminarium. Tidligere skoleleder på intern skole i Assens kommune. Pas 
konsulent. Kognitivt terapi grundkursus.  
 
Frank Hansen, lærer Odense Seminarium. Lang erfaring fra speciel området.  
 
Ditte Tholle. Lærer fra N Zahles Seminarium. Kandidat Pæd. Pæd. Psyk. – fra Aarhus universitet.  Lang 
erfaring fra speciel området i Faaborg-Midtfyn.  
 
Mikkel Røssel. Lærer fra Odense Seminarium. Familiebehandler/KI(kempler instituttet) , Diplom i ledelse 
2018-2020 
Flere kurser inden for specielområdet, herunder grundkursus i omsorgssvigtede børn (Hildebrandt 
instituttet) og mentaliseringsbaseret miljøterapi. 

Lederens navn og funktion samt uddannelse og kvalifikationer: 
Udfyldes af Intern skole: 
Mikkel Røssel. Lærer fra Odense Seminarium. Familiebehandler/KI(kempler instituttet) , Diplom i ledelse 
2018-2020 
Flere kurser inden for specielområdet, herunder grundkursus i omsorgssvigtede børn (Hildebrandt 
instituttet) og mentaliseringsbaseret miljøterapi. 

B. Beskrivelse af undervisning generelt  

Forefindes individuelle undervisningsplaner indeholdende undervisningstid og 
forløb: 
Udfyldes af Intern skole (kort beskrivelse af, hvordan der arbejdes med 
undervisningsplaner): 

Ja: 

x 

 Nej:  

Der er lavet individuelle undervisningsplaner for de fleste af eleverne, disse revideres løbende og ajourføres 
på lærermøder og behandlingsplansmøder. 

Undervises der i fuld fagrække og med fuldt timetal? 
Udfyldes af Intern skole: 
Skolen tilbyder undervisning i fuldfagrække og fuldt timetal til de elever som kan dette.  
Hvis eleverne ikke kan opfylde dette krav, er det i samarbejde med Søren Kruse (PPR FMK) fundet frem til 
evt. fritagelser fra fag og/eller timer. Hvis der er fritagelse fra timetallet, er der altid i samråd med læge. Vi 
har tilknyttet psykiater Henrik Rindum til stedet, samt et tæt samarbejde med BUP/OUH.  
 

Fælles Mål/Læseplaner:  
Udfyldes af Intern skole: 
Skolen underviser efter fællesmål i alle fag. Der differentieres individuelt i forhold til elevernes faglige 
niveau og funktionsevne.  
 

Dispensationer eller fravigelser, herunder fritagelse fra test og prøver?: 
Udfyldes af Intern skole: 
Hvis eleverne ikke kan opfylde dette kravet om fuld fagrække eller timetal, er det i samarbejde med Søren 
Kruse (PPR FMK) fundet frem til evt. fritagelser fra fag og/eller timer. Hvis der er fritagelse fra timetallet, er 
der altid i samråd med læge. Vi har tilknyttet psykiater Henrik Rindum til stedet, samt et tæt samarbejde med 
BUP/OUH.  



Opvækst og Læring Side 5 23-11-2021 

Fritagelse fra nationaltest, afgøres i samarbejde med PPR.   
Fritagelse fra prøver, sker efter indstilling fra lærerne, i samarbejde med forældre, ppr og skolens ledelse.  
 

Evt. undervisning gennemført på lokal folkeskole og evt. samarbejde med denne: 
Udfyldes af Intern skole: 
Vi har pt ingen elever som følger klasser på Øhavsskolen.  

Beskrivelse af læremidler og materialer, herunder anvendelse af IT-udstyr: 
Udfyldes af Intern skole: 

Vi bruger bla. følgende materialer: 

Dansk: vild med dansk, stav, ny diktat for alle.  Clio og gyldendal.  

Matematik: Kolorit, Rema og clio, matematikfessor, geogebra.  

Fysik/kemi: prisma, Clio 

Engelsk: Blue cat, Clio 

Tysk: Clio, du bis dran 

Historie: Clio,  

Kristendom: Clio 

Idræt: Clio 

Samfundsfag: Clio, Gyldendal 

Håndværk og design: Clio 
 

 
 
 
Afsnit 3: 
 
Tilsynet   

A. Hvem har foretaget tilsynet 

Michael Røhling Olesen, kommunal tilsynskonsulent, mobil 72533280, mail: mirol@fmk.dk 
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Tilsynsperioden: 

Fra 15. april 2021 – 23. november 2021 

 

B. Helhedsindtryk 

Undertegnede modtages af leder af den interne skole Mikkel Røssel. Denne fortæller, at skolen pt. har ti elever 
hvoraf de to er eksterne elever – de øvrige bor på opholdsstedet. Det afprøves at organisere eleverne i tre grupper 
med en fast underviser – fraset enkelte fag hvor faglærer underviser. Det beskrives at det ses at fungere godt. Der 
er ansat uddannede lærere svarende til 3,5 fuldtidsstilling. Skolen planlægger at tilmelde fem 9. klasseelever til 
folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik – mundtligt og fagligt. En enkelt elev tilmeldes yderligere 
afgangseksamen i tysk og samfundsfag. Elevernes ugeskemaer fremlægges og ses at tilbyde et timetal svarende 
til gældende lovkrav. Skolen tilbyder fuld fagrække dog drøftes naturfagsundervisning (se forslag til anbefalinger for 
den interne skole). Det beskrives, at skolen har et samarbejde med skolen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
afdeling i Odense.  

Syv elever beskrives at være i god faglig udvikling og med et stabilt og tilfredsstillende fremmøde i skolen.  

For de øvrige tre elever beskrives at de undervises individuelt med særligt tilrettelagte skemaer. Når det 
overhovedet er muligt søges disse elever inkluderet i den øvrige undervisning. Det drøftes, at der skal indhentes 
lægerklæring til den ene elev som forventes at have behov for et reduceret timetal i en længere periode. For en 
anden af disse elever drøftes at der arbejdes frem mod fuld fagrække og at der ses en god udvikling hvorfor en 
lægelig vurdering af et evt. nedsat timetal ikke er nødvendig. For den tredje elev beskrives at der pt. er ved at blive 
lavet PPV mhp at kvalificere lægefaglige undersøgelser.   

Undertegnede vises rundt på skolen. Der gøres rede for de elever som ikke er til stede i skolen. Stemningen 
mellem elever og undervisere vurderes god. Lokalerne fremstår ren- og velholdte. Eleverne ses at have adgang til 
nødvendige undervisningsmaterialer. Alle elever har egne pladser i klasselokalerne – enkelte pladser er afskærmet 
med flytbare skillevægge. Der hænger elevskemaer ved elevernes pladser.  

Forslag til ændringer for den interne skole: 

Der er ikke givet forslag. 

Stillede krav til den interne skole:  

Der er ikke stillet krav til den interne skole. 

Rådgivning og vejledning: 

Det anbefales at skolen beskriver naturfagsundervisningen i den interne skole med hensyntagen til de muligheder 
og begrænsninger der er jf. elevernes differentierede faglige niveauer og muligheden for at låne fysiklokale på 
distriktsskolen. Dette med henblik på at sikre, at skolen tilbyder en naturfagsundervisning som matcher den enkelte 
elevs faglige niveau og opfylder gældende lov. 

Aftaler mellem tilsynsmyndighed og institution 

Der er ikke indgået aftaler.  
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Dato: 

Tilsynsførendes underskrift: 

23. november 2021


