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Tilsynsrapport Kompasset 26. maj 2020
Tilsynets form:
Nærværende tilsynsrapport er udarbejdet på baggrund af et
tilsynsbesøg på den sikrede institution Kompasset den 26. maj 2020.

planlagt

Tilsynet var aftalt med skolelederen.
Tilsynet omfattede indledningsvis en samtale med skolelederen. Samtalen
omhandlede det generelle billedede af elevgruppen og om skoledagens
organisering. Generelt har situationen i foråret været anderledes, idet Covis-19
har medført, at de fleste elever har opholdt sig i længere tid på Kompasset.
Skoletilbuddet varetages fortsat af de samme to lærere i den almene skoledel,
værkstedsdelen er stort set bemandet med samme personale som var med fra
starten.
Observation af undervisningen:
I den almene skoledel blev der pågældende dag trænet i at kunne gå til
folkeskolens afgangsprøver i hhv. skriftlig fremstilling og retstavning. Det
anvendte materiale var prøver fra tidligere år. Efter en kort instruktion gik
eleverne i gang med på egen hånd at løse opgaverne. Andre elever arbejde
tilsvarende med færdighedsregning i matematik.
I 3. lektion så eleverne nyheder sammen med lærerne og der blev talt om de
aktuelle indslag i nyhedsprogrammet.
Eleverne arbejder ud fra individuelle undervisningsplaner, som tager afsæt i
elevens aktuelle standpunkt og målsætning.
I værkstedsundervisningen var jeg med i både træværkstedet og
metalværkstedet. I træværkstedet blev der arbejdet med forskellige
udtryksformer på planketter. I metalværkstedet var eleverne ved at lave et
køretøj. Bemærkelsesværdigt er i øvrigt, at eleverne kan få undervisning i at
svejse og opnå at få svejsecertifikat.
Generelt ses der elever som oplever nærværende og dedikerede voksne, som
på en og samme tid drager omsorg for og udfordrer eleverne med relevante
læringsaktiviteter.
I forbindelse med tilsynsbesøget har jeg haft lejlighed til at se diverse planer,
skemaer og materialer, ligesom samtaler med personalet har givet et fint
billede på skoledelens form og indhold.
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Sammenfatning:
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs formåen og behov, den
ses relevant for målgruppen. Målgruppens bredde fordrer til stadighed præcise
vurderinger og beslutninger.
Personalet virker dedikeret og har tydeligvis det overblik der er behov for.
Samarbejdet med Brønderslev Kommune opleves positivt, der er dog enighed
om at revidere overenskomsten.
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