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Tilsynsrapport for skoleåret 2009 – 2010 
 
 
 

 
Til bestyrelsen for Ahi International School. 
 
 
Året tilsyn fandt sted tirsdag 20. oktober 2009 og mandag 15. marts 
2010. På tilsynsdagene har jeg overværet undervisningen i følgende 
fag og klasser: 

• Dansk i 8. og 9. klasse 
• Matematik i 8. og 9. klasse 
• Engelsk i 6. klasse og 9. klasse 
• Historie i 8. klasse 
• Natur/teknik i 5. klasse 
• Hjemkundskab i 7. klasse 
• Sløjd/ håndarbejde i 6. klasse 
• Musik i 4. klasse 
• Billedkunst i 4. klasse 

 
Jeg har modtaget årsplaner for de fag, hvor jeg har deltaget i 
undervisningen, så jeg har haft mulighed for at sætte den overværede 
undervisning ind i en større emnemæssig og årsplansmæssig 
sammenhæng.  
 
Skolelederen har for ud for første tilsyn udfyldt et skema bl. a. 
vedrørende pædagogiske indsatsområder, personaleforhold, 
undervisning og forældresamarbejde. Skemaets oplysninger har 
dannet baggrund for de samtaler med skolelederen, hvormed hvert 
tilsyn er indledt og afsluttet. 
 
I dette skoleår har jeg haft særlig fokus på: 

• Undervisningen i de praktisk, musiske fag. 
• Dansk som andet sprog. 

 
Sidste skoleårs tilsynsrapport indeholdt en bemærkning vedrørende 
musikundervisning og undervisning i hjemkundskab. Siden da har 
skolen fået etableret et lokale til hjemkundskab samt ansat en 
musiklærer, så undervisningen i disse fag nu som i øvrige praktisk, 
musiske fag står mål med folkeskolens undervisning i nævnte fag. 
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I forbindelse med undervisningen har jeg konstateret, at lærerne har 
bestræbt sig på at medtænke dansk som andet sprog. 
 
Den overværede undervisning har været præget af ro og 
arbejdsomhed. Eleverne har deltaget aktivt og interesseret. 
Undervisningsmaterialerne har været aktuelle, relevante og 
alderssvarende. Der har været et godt og tillidsfuldt forhold mellem 
voksne og børn. 
 
 Det er mit indtryk, at elevernes standpunkt i de overværede fag står 
mål med jævnaldrenes standpunkt i Folkeskolen. 
 
Skolen har fokus på at forberede eleverne på at leve i et samfund med 
frihed og folkestyre via elevråd, undervisningen i almindelighed og 
emner i historie og samfundsfag. 
 
Det er mit indtryk, at skolens samlede undervisningstilbud står mål 
med Folkeskolens. 
 
 
Med venlig hilsen, 
 
 
 
Sten Nicolaisen, 
Skolekonsulent i distrikt Vanløse-Brønshøj, 
Københavns Kommune. 
 


